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Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Lørenskog kontrollutvalg  15.05.2018 

EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON I
STRANDVEIEN 1 AS 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret
med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering. 

Vedlegg: 
1. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS, rapport fra

Romerike revisjon IKS av oktober 2017.
2. Brev av 18. januar 2018 fra styret i Strandveien 1 AS til Romerike revisjon IKS

vedrørende tilleggsspørsmål.
3. Svar fra styret i Strandveien 1 AS på spørsmål fra kontrollutvalget i Rælingen.

Saksframstilling: 

Bakgrunnen for saken 
Denne selskapskontrollen er gjennomført med grunnlag i Plan for selskapskontroll 
2017-2020. Problemstillingene i denne undersøkelsen var i planen dels en følge av 
eierskapskontrollen i 2015 og dels forhold kontrollutvalget ønsket undersøkt i tillegg.
Rapporten er derfor inndelt i to hoveddeler; en del som er etterkontroll av tidligere
eierskapskontroll og en del som er forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget behandlet 
prosjektplan for denne undersøkelsen i møtet den 8. juni 2017.  

I det følgende vil det kort bli redegjort for problemstillingene og revisjonens 
konklusjoner. For en fullstendig redegjørelse vises det til rapporten. 

Eierskapskontrollen 
Problemstillingen i eierskapskontrollen var følgende: Driver selskapet innenfor de 
strategier og formål som er satt av eierne? 

Sak 13/18
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Revisjonens konklusjon er at selskapet per i dag driver innenfor de rammer som er 
definert av eierne ved utvikling av eiendommen Strandveien 1. 
Forvaltningsrevisjonen 
Problemstilling 1: I hvilken grad er det foretatt risikovurderinger ved beslutning om 
utviklingen av eiendommen? 
 
Revisjonen viser til at det ikke er tatt opp lån i selskapet. Den nåværende tomteverdi 
bygger på verdivurdering av to eksterne selskaper. Etter revisjonens syn er det først 
ved valg av fremtidig utviklingsstrategi for eiendommen at selskapet må fatte 
beslutning med substansiell iboende risiko. 
 
Problemstilling 2: 
a) Har selskapet vurdert om deres virksomhet faller inn under regelverket for 
offentlige anskaffelser? 
b) Hvis så er tilfellet; har selskapet betryggende internkontroll for å sikre etterlevelse 
av reglene? 
 
Revisjonen viser til at selskapet har innhentet betenkninger om forholdet til 
regelverket om offentlige anskaffelser både fra Advokatfirmaet Gille og 
Advokatfirmaet Mageli. Begge konkluderer med at Strandveien 1 AS ikke er omfattet 
av anskaffelsesregelverket. 
 
Problemstillingen om selskapet har betryggende internkontroll for å sikre etterlevelse 
av anskaffelsesreglene er dermed ikke aktuell. 
 
Problemstilling 3: Har selskapet foretatt en vurdering av sin skatteplikt? I tilfelle er 
denne formidlet/forankret hos styret og eierne? 
 
Revisjonen viser til at det er innhentet en betenkning fra Advokatfirmaet Kluge og en 
bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten. Det vises videre til at skattespørsmålet 
er formidlet til både styret og eierne. 
 
Sekretariatet vil imidlertid peke på at det er verdt å merke seg at rapporten også viser 
til at Advokatfirmaet Kluges betenkning understreket at konklusjonen sannsynligvis 
vil kunne endres på et senere tidspunkt. Dette spesielt med tanke på den mulige 
prosessen med eiendomsutviklingen med et perspektiv flere år frem i tid. Selskapets 
nettogevinster ved eiendomsrealisering vil da kunne bli skattepliktige. 
 
Revisjonens rapport inneholder ingen anbefalinger. 
 
Uttalelser til rapporten 
Rapporten er forelagt eierrepresentantene (ordførerne), styret og daglig leder for 
uttalelse. 
 
De som har uttalt seg har gjennomgående uttalt at rapporten gir et riktig bilde og at 
man er tilfreds med at det ikke er avdekket forhold som viser at selskapet ikke driver i 
overensstemmelse med selskapets vedtekter og føringer gitt på generalforsamlinger. 
Lørenskog kommunes eierrepresentant har ikke uttalt seg. 
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Tilleggsspørsmål 
Ved behandlingen av denne saken den 6. desember 2017 vedtok utvalget å utsette 
saken da man hadde følgende tilleggsspørsmål: 
 

1. Har selskapet vurdert å følge reglene om offentlige anskaffelser selv om 
selskapet ikke er omfattet disse? 

2. Har selskapet gjennomført konkurranse om de anskaffelser som er foretatt? 
3. Hva har daglig leder fakturert selskapet de 3 siste år og hva har timebruken 

vært? Har det vært noen dialog/spørsmål/sak mellom styret og daglig leder 
vedrørende honorar/timeforbruk til daglig leder? 

 
Når det gjelder svaret på disse spørsmålene vises det til vedlegg 2. 
 
Svar på disse spørsmålene ble lagt frem for kontrollutvalget i møtet 01.02.2018, sak 
3/18. I tillegg fikk kontrollutvalget informasjon om at Rælingen kontrollutvalg har stilt 
ytterligere spørsmål til styret om; «tidsplanen for avviklingen og tidsramme for 
engasjement av daglig leder til styret i Strandveien 1 AS. Og det ble påpekt at 
Strandveien 1 AS sin eiendom er overført som aksjeinnskudd i et nystartet 
datterselskap Strandveien 1 utvikling AS. Det er således viktig at eierkommunene 
utøver eierinteresser også i dette selskapet».   
 
Når det gjelder svaret på disse spørsmålene vises det til vedlegg 3. 
 
Kontrollutvalget utsatte saken i møtet den 12.04.2018 i avvente på å få ytterligere 
informasjon fra styreleder i Strandveien 1 AS. Styreleder er invitert til dette møtet for 
å utdype svarene som er gitt i brev av 18.01.2018. 
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STRANDVEIEN 1 AS Side 1 

 

SAMMENDRAG 

Formål  

Formålet med selskapskontrollen er å gjennomgå eiernes oppfølging av virksomheten 

(eierskapskontroll), og å gå i dybden på de problemstillinger som ble avdekket i tidligere 

eierskapskontroller (forvaltningsrevisjon). Dette gjelder problemstillingene vedrørende etterlevelse 

av regelverket for offentlige anskaffelser og selskapets vurdering av sin skatteplikt. 

Eierskapskontroll: 

 

Selskapets planer og drift er ikke endret siden eierskapskontrollen som ble gjennomført i 2015. 

Eierne er blitt løpende oppdatert om utvikling av prosessen og driften i virksomheten. Ettersom 

driften eller planene for utvikling ikke er endret er det heller ikke grunnlag for å stille spørsmål ved 

om disse avviker fra de rammer som er lagt og fulgt opp av eierne i samme periode. Det er heller 

ikke avdekket forhold som indikerer at eierne satt spørsmål ved om dette avviker fra formålet til 

selskapet. 

 

Våre øvrige undersøkelser har heller ikke avdekket forhold som viser at Selskapet ikke driver i 

overenstemmelse med vedtekter, og de føringer som er gitt gjennom oppfølging på 

generalforsamlinger. 

 

Det presiseres imidlertid at selskapets drift fremover vil kunne anses som ervervsformål, ved at det 

skapes gevinster i utviklingsprosjektet på et senere stadie i utviklingen av selve eiendommen. Dette 

vil kunne innebære et behov for vedtektsendring.   

 

Revisjonens undersøkelse konkluderer med at selskapet per i dag driver innenfor de rammer som 

er definert av eierne ved utvikling av eiendommen i Strandveien 1. 

 

Problemstilling 1 Kriterie 

Driver selskapet innenfor de strategier og formål som 

er satt av eierne?  

 

Selskapet skal ikke gå utover de rammer som er 

definert av eierne: 

 Selskapet skal ikke ha erverv som formål. 

 Selskapet skal stå for oppryddingen i og 

avviklingen av den tidligere virksomheten i 

NRA IKS. Utviklingsplaner skal være 

forelagt eierne på generalforsamlinger. 



13/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS - 17/00050-14 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS : Strandveien 1 AS rapport til KU og kommunestyret

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

STRANDVEIEN 1 AS Side 2 

 

Forvaltningsrevisjon: 

 

Det er ikke er tatt opp lån i selskapet, noe som innebærer at den finansielle risikoen er lav. 

 

Den nåværende tomteverdien er anslått til ca. MNOK 600. Dette er gjennomsnittet av de to eksterne 

verdivurderingene. De totale investeringene i eiendommen utgjør MNOK 30 dvs. ca. 5% av verdien. 

Når verdsettelsene i tillegg ikke forutsetter videre utvikling av eiendommen for å kunne realisere 

verdien, er dette et element som tar ned risikoen relatert til virksomheten per i dag. 

 

De funn som her er avdekket viser etter revisjonens vurdering at selskapet frem til i dag ikke har 

påtatt seg en risiko som har påkrevet særskilt risikovurdering. Selskapet er ubelånt og har i 

forbindelse med reguleringsarbeidet kun foretatt mindre investeringer som i liten grad har medført 

økt eksponering av risiko. De innhentede verdivurderingene er utarbeidet av eksterne aktører etter 

anerkjente verdvurderingsprinsipper. Videre er det etter revisjonens syn først ved valget av fremtidig 

utviklingsstrategi for eiendommen at selskapet må fatte beslutninger med substansiell iboende 

risiko. I denne sammenheng har administrasjonen allerede påbegynt et utredningsarbeid, notatet av 

24.11.16, om fremtidig strategi hvor styret og eierne er involvert og anmodet om å gi selskapet en 

tilbakemelding om hvilke mål det skal jobbes mot. 

 

 

I 2014 ble advokatfirmaet Gille engasjert av Skedsmo kommune på vegne av Strandveien 1 AS 

med hensyn til anskaffelsesspørsmålet. Gille konkluderte at selskapet ikke var omfattet av 

anskaffelsesreglene. Styret orienterte generalforsamlingen om selskapets forhold til 

anskaffelsesreglene og anskaffelsesprosessene for prosjektutviklingen. Det ble vist til at selskapet 

på bakgrunn av Gilles vurdering hadde foretatt innkjøp via forenklet konkurranse (tjenester som 

teknisk rådgiver, arkitekt og prosjektleder). Det ble likevel ytret en viss usikkerhet hvorvidt selskapet 

Problemstilling 1 Kriterier 

I hvilken grad er det foretatt risikovurderinger 

ved beslutning om utviklingen av eiendommen? 

 

- I hvilken grad foreligger det en risiko ved 

utvikling av Strandveien 1 p.d.d. 

 

 

- I tilfelle er denne forsvarlig håndtert og vurdert? 

 

Risikoen må være forsvarlig håndtert   

 

 Størrelsen på lån holdt opp mot 

totalbalanse – jo mere lån, desto større 

risiko. Belåningsgraden bør være under 

25% av eiendomsverdien.  

 Forutsetninger for verdivurderingen av 

eiendommen bør være utarbeidet av 

anerkjente aktører. 

Problemstilling 2 

Har selskapet vurdert om deres virksomhet faller inn under regelverket for offentlige anskaffelser? Hvis så 

er tilfellet; har selskapet betryggende internkontroll for å sikre etterlevelse av reglene? 
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STRANDVEIEN 1 AS Side 3 

 

faktisk var omfattet av anskaffelsesreglene. Styret fattet vedtak 18.8.2016 om å innhente ytterligere 

en vurdering fra advokatfirmaet Mageli som også konkluderte med at selskapet ikke er omfattet av 

anskaffelsesreglene. Styret fattet vedtak 6.10.2016 om å følge Magelis vurdering og konklusjon som 

selskapets holdning til anskaffelsesreglene. 

 

Problemstillingen om selskapet har betryggende internkontroll for å sikre etterlevelse av 

anskaffelsesreglene er dermed ikke aktuell. 

 

 

Selskapet har innhentet ekstern vurdering av skattespørsmålet fra advokatfirmaet Kluge og en 

bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten. Skatteetatens bindende forhåndsuttalelse bekreftet 

Kluges vurdering om selskapets skattefritak. Kluges notat understreket at konklusjonen 

sannsynligvis vil kunne endres på et senere tidspunkt. Spesielt med tanke på den mulige prosessen 

med eiendomsutviklingen med et perspektiv flere år frem i tid. Selskapets nettogevinster ved 

eiendomsrealisering vil da kunne bli skattepliktige. 

 

Skatteplikten er formidlet/forankret hos eierne ved at styret innhentet bindende forhåndsuttalelse fra 

Skatteetaten, se styrevedtak 2.12.2016. Eierne ble orientert om skattespørsmålet på 

generalforsamlingen avholdt 29.6.2017. I tillegg ble rådmennene orientert i møte 16.12.2016.  

Eierne, styrets leder og daglig leders uttalelse til rapporten 

Rapporten ble sendt på høring til eierrepresentantene (ordførerne), styret og daglig leder via e-post 

den 31.10.2017, med svarfrist 10.11.2017. Grunnet få tilbakemeldinger ble ny e-post sendt til eierne 

10.11.2017 med forlenget svarfrist til 13.11.2017 kl. 12. 

Skedsmo kommune 

Politisk sekretariat sendte uttalelse fra ordføreren i brev vedlagt e-post datert 13.11.2017. 

Ordføreren uttalte følgende: 

Undertegnede har mottatt og lest selskapskontroll nr 9-2017 fra RRI vedr Strandveien 1 AS., 

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 

Det registreres at revisjonenes undersøkelse viser at selskapet pr i dag drives innenfor de rammer 

som er definert av eierne. 

Eierskapskontrollen tas til etterretning.  

Problemstilling 3 

Har selskapet foretatt en vurdering av sin skatteplikt, i tilfelle er denne formidlet/forankret hos styret og 

eierne? 
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Rælingen kommune 

I e-post fra ordføreren datert 9.11.2017 med følgende uttalelse: «Jeg har lest revisjonsrapporten og 

mener denne gir et nøyaktig og riktig bilde av selskapet. Jeg, som eierrepresentant er trygg på 

konklusjoner og beskrivelser som gis i rapporten. Godt arbeid!» 

Nittedal kommune 

Rådmannen uttalte seg på vegne av ordføreren i e-post datert 14.11.2014: «Nittedal kommune har 

ikke merknader til rapporten.» 

Fet kommune 

Ordføreren kom med følgende uttalelse i e-post datert 13.11.2017: «Jeg er tilfreds med 

konklusjonen i RRI’s rapport som sier at det ikke er avdekket forhold som viser at Selskapet ikke 

driver i overenstemmelse med vedtekter, og de føringer som er gitt gjennom oppfølging på 

generalforsamlinger.» 

Lørenskog og Sørum kommune 

Eierrepresentantene ved ordførerne i Lørenskog og Sørum kommune har ikke uttalt seg om 

rapporten. 

Styreleder 

Den 13.11.2017 uttalte styrets leder i e-post:  

Jeg viser til mottatt rapport om forvaltningsrevisjon av selskapet Strandveien 1 AS. Ut over de 

endringsforslag som daglig leder har avgitt i forhold til faktum i rapporten, konstaterer vi at 

revisjonens problemstillinger er godt beskrevet og at selskapets handlinger er i tråd med de 

forventninger som er stilt fra eiernes side. 

Daglig leder 

I e-post fra daglig leder, datert 1.11.2017, var det mindre fakta-endringer som er innarbeidet i 

rapporten. I tillegg uttalte daglig leder: 

Jeg har foreløpig gjennomgått fakta i Høringsutkastet. Noen kommentarer fremkommer av vedlagte 

kopi. Der hvor det er forslag om endringer er det merket med gult, og avgitt en kommentar.  

For uklarheter er det bare å ta kontakt. 

Jeg vil i løpet av dagen vurdere om det er behov for å avgi uttalelse til rapporten for øvrig.  

Videre vedla daglig leder en ny bindende forhåndsuttalelse (vedtak) fra Skatteetaten, datert 

8.9.2017, vedrørende det nyopprettede selskapet Strandveien Utvikling AS. 
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I ny e-post fra daglig leder datert 10.11.2017 ble det uttalt følgende: «Fra administrasjonens side 

har vi ikke andre kommentarer til rapporten enn at vi konstaterer at revisjonens problemstillinger er 

godt beskrevet og at selskapets handlinger er i tråd med de forventninger som er stilt fra eiernes 

side.» 

 

 

 

 

Jessheim, 15.11.2017       

 

 

 

Oddny Ruud Nordvik      for Øyvind Schage Førde 

avdelingsleder forvaltningsrevisjon    advokat    

og selskapskontroll 
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STRANDVEIEN 1 AS 6 

 

1 INNLEDNING 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 

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 og §§ 13-15 i forskrift om kontrollutvalg. I tillegg 

kan kontrollutvalgene også bestille forvaltningsrevisjon i selskaper der de finner det nødvendig jf. 

forskrift om kontrollutvalg § 14, 2. ledd og forskrift om revisjon – kapittel 3, jf. forskrift om kontroll-

utvalg – kapittel 5 og RSK 001. 

 

Bakgrunnen for utvelgelse av selskapskapskontrollen er kontrollutvalgenes egne planer for 

selskapskontroll 2017-20201. I planen heter det at utgangspunktet for utvelgelse av kontroller er: 

«Hvordan selskapet forvaltes, hvor vesentlig det enkelte selskapet er og hvilken risiko det knytter 

seg til eierskapet.» 

 

I planen for selskapskontroll heter det følgende om Strandveien 1 AS: 

 I Strandveien 1 AS kan det være aktuelt å følge opp eierskapskontrollen fra 2015 ved å be om en 

orientering fra representantskapsmedlemmene (Ole Jacob Flæten og Kjartan Berland) og/eller 

selskapet. Problemstillinger det er aktuelt å undersøke nærmere dels ved orientering dels ved å be 

revisor gå inn: 

 Er kommunens eierstrategi i samsvar med de oppgaver selskapet faktisk utfører? 

 Har selskapet vurdert fremtidig skatteplikt og eventuelt drøftet dette med eierne? 

 I hvilken grad er regelverket for offentlige anskaffelser fulgt i arbeidet med eiendomsutvikling? 

 Hvordan er den økonomiske risiko vurdert i forhold til eiendomsutviklingsprosjektet? 

Selve prosjektplan for selskapskontroll med Strandveien 1 AS ble behandlet i de respektive 

kontrollutvalg: Skedsmo 19.6.2017, Lørenskog 8.6.2017, Rælingen13.6.2017, Nittedal 8.6.2017, Fet 

30.5.2017 og Sørum 13.6.2017. Prosjektplanen deler kontrollen inn i en del som er 

eierskapskontroll og en del som er forvaltningsrevisjon. Dette er to ulike revisjonsformer som følger 

ulike metoder og standardkrav. Rapporten er derfor delt inn i to hoveddeler; kapittel 2 som er 

etterkontroll av tidligere eierskapskontroll og kapittel 3 som er forvaltningsrevisjon. 

 

Rapporten har vært på høring hos daglig leder, styret og eierne. 

                                                

 

 
1
 Romerike Kontrollutvalgssekretariat (ROKUS) utfører overordnet analyse med risikovurderinger som legges til grunn for 

kontrollutvalgenes planer og for utvelgelse av kontroller 
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1.2 Om Strandveien 1 AS 

1.2.1 Historikk 

Strandveien 1 AS, tidligere RA-2 AS, var sentralt i vannverkssaken. Selskapet skulle etter at driften 

ble overført til NRA IKS i 2008, stå for oppryddingen i og avviklingen av den tidligere virksomheten. 

Siden arbeidet ble påbegynt i 2008 er det alt vesentlige av eiendeler realisert, med unntak av 

selskapets tidligere administrasjonseiendom i Strandveien 1.  

 

Det opprinnelige eierskapet i selskapet ble også endret i 2015. Formålet med dette var å strukturere 

eierskapet slik at dette reflekterte en rimelig fordeling av restverdiene i NRV AS og RA-2 AS. 

Beslutningen var forankret hos eierne. Strandveien 1 AS’ formål har vært å sikre verdier for bruk til 

vann- og avløpsformål fordi selskapet ikke overholdt selvkostprinsippet på grunn av mislighetene. 

Strandveien 1 AS har ikke erverv til formål og skal avvikles etter realisering av eiendeler og 

oppgjorte forpliktelser. 

1.2.2 Eiere og eierandeler 

Aksjonærer Antall aksjer 

Skedsmo kommune  25701 (42.83%) 

Lørenskog kommune 17964 (29.94%) 

Rælingen kommune 8160 (13.6%) 

Nittedal kommune 5136 (8.56%) 

Sørum kommune 1623 (2.71%) 

Fet kommune 1416 (2.36%) 

SUM 60 000 (100%) 

Tall hentet fra bisnode.no 

1.2.3 Styresammensetning 

Styret består per oktober 2017 av: 

 Styrets leder: Martin Mæland 

 Styrets nestleder: Pia Farstad Von Hall 

 Styremedlem: Anita Sigvartsen Orlund 

 Styremedlem: Eli Grimsby 

 Styremedlem: Odd Magne Gjerde 

 

Daglig leder er Dag Georg Jørgensen. 
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1.2.4 Økonomi 

Nøkkeltall 2016 2015 

Sum totalinntekt 0 0 

Driftsresultat -8 779 000 -1 341 000 

Ordinært resultat -8 671 000 -1 055 000 

Egenkapital 74 648 000 83 319 000 

Tall hentet fra bisnode.no 

1.3 Aktuelle saker for selskapet i dag 

Strandveien 1 AS har ingen ansatte. Selskapet leier inn daglig leder og kjøper andre nødvendige 

tjenester. 

 

De senere år er det klart at selskapets eiendom er av betydelig verdi. Dette skyldes områdets 

generelle markedsutvikling og det planlagte omreguleringsarbeidet som gjennomføres. Nåværende 

salgsstrategi for eiendommen tilsier at eiendommen først realiseres, og selskapet avvikles i år 2030. 

Ifølge daglig leder er tidspunktet (2030) avhengig av hvilke strategi man velger, og om selskapet 

skal sitte med hjemmel i utbyggingsperioden.   

 

Selskapet Strandveien 1 Utvikling AS ble registrert i Foretaksregisteret 10.6.2017. Selskapet er et 

datterselskap eiet fullt ut av Strandveien 1 AS. Formålet til det nyopprettede selskapet er i henhold 

til vedtektene å drive eiendomsutvikling og annen virksomhet i naturlig tilknytning til dette.   
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EIERSKAPSKONTROLL 
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2 EIERSKAPSKONTROLL 

2.1 Metode og avgrensing 

Denne kontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14.  

 

Romerike Revisjon gjennomførte eierskapskontroller i NRV AS og RA2 AS i 2015. I denne 

kontrollen ble det presisert at virksomheten i selskapet skiller seg fra en tjenesteleverandør som har 

til formål å fylle en samfunnsfunksjon. Denne forskjellen medfører at problemstillingen i denne 

eierkontrollen avgrenses betydelig sammenlignet med en ordinær eierskapskontroll. Det foretas en 

etterkontroll av de funn og vurderinger som ble påpekt i eierskapskontrollen i 2015. Ettersom det 

dreier seg om en etterkontroll vil kontrollområdet snevres inn til en vurdering av selskapets 

etterlevelse av strategien. Det avgjørende i den herværende vil være om selskapet driver innenfor 

sitt formål. Det understrekes at en vurdering av eierens håndtering av eieroppfølgingen i de 

respektive kommuner faller utenfor denne problemstillingen. Det er dermed en vurdering av 

selskapet og ikke eierne som vil være sentralt for å besvare bestillingen. Det vises i denne 

sammenheng til eierskapskontrollen som ble gjennomført i 2015.   

2.2 Kontrollkriterier 

Kontrollen skal besvare følgende problemstilling: 

- Driver selskapet innenfor de strategier og formål som er satt av eierne?  

 

Når det gjelder kriterier fremgår følgende fra selskapets formålsbestemmelse i vedtektene: 

Selskapet har ikke erverv til formål.  

Selskapet skal stå for oppryddingen i og avviklingen av den tidligere virksomheten i selskapet etter at 

ansvaret for mottak og behandling av avløpsvann for eierkommunene er overført til NRA IKS. 

På selskapets generalforsamling i 2015 ble det orientert om utviklingsplanene, herunder 

reguleringsforslaget for eiendommen i Strandveien 1. Orienteringen var grundig og beskrev 

planløsning for området, volum og utforming på bygningsmassen. Det kom her ingen innsigelser fra 

eierne mot planene, eller ytterligere føringer fra eierne. 
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2.3 Funn 

2.3.1 Eierskapskontrollen i 2015 

Funn fra eierskapskontrollen i 2015 var:  

 

 «Styre- og generalforsamlingsprotokoller de siste to år viser at eiere orienteres om sentrale 

saker relatert til realiseringen av eiendeler og status ved avviklingen. Det fremgår at det ikke 

er kommet innsigelser fra eierne ved behandlingen av disse sakene.» 

 «Våre undersøkelser har ikke avdekket at det er forhold som tilsier at eierne ikke fører 

kontroll med sine eierinteresser i NRV AS og RA-2 AS.» 

 På generalforsamling i 2015 ble eierne gitt en inngående presentasjon av selskapets planer 

for utvikling av Strandveien 1, herunder detaljering av bygningsmasse, beskrivelse av 

omfang og en angivelse av den tidsmessige horisonten for gjennomføring. 

 Det ble påpekt at selskapet befant seg i en overgangsfase fra et rent avviklingsselskap til et 

eiendomsutviklingsselskap, og at det i denne sammenheng kunne være riktig å endre 

formålsbestemmelsen i vedtektene deretter.  

 

Det ble ikke gitt noen anbefalinger i rapporten ettersom selskapets formål var avgrenset og tydelig 

definert, samt at eierne ble holdt løpende orientert om utviklingen og planer for eiendommen i 

Strandveien 1. 

2.3.2 Selskapets aktivitet siden 2015 

Selskapet har fremdeles eiendommen i Strandveien 1 som sin eneste eiendel. Det er videre 

investert ca. MNOK 30 i eiendommen for tilrettelegging av prosjektet frem til dags dato. Det er gitt 

informasjon om dette til eierne på generalforsamlingene for 2016 og 2017. Det er ikke kommet 

innsigelser fra eierne relatert til selskapets drift eller plan for realisering av eiendommen. 

 

Fra protokoll for generalforsamlingen avholdt i 2016 fremgår det at daglig leder redegjorde for 

problemstillinger de enkelte eierne hadde adressert i forkant av generalforsamlingen. Fra 

protokollen heter det: 

 

Problemstilling 1 Kriterie 

Driver selskapet innenfor de strategier og formål som 

er satt av eierne?  

 

Selskapet skal ikke gå utover de rammer som er 

definert av eierne: 

 Selskapet skal ikke ha erverv som formål. 

 Selskapet skal stå for oppryddingen i og 

avviklingen av den tidligere virksomheten i 

NRA IKS. Utviklingsplaner skal være 

forelagt eierne på generalforsamlinger. 
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Generalforsamlingen ytret etter orienteringen at informasjonen var god og dekkende for de 

spørsmålsstillinger som var foranledningen for innspillene. Det ble også understreket at det var viktig 

at denne informasjonen bringes til de politiske fora i eierkommunene. 

På generalforsamlingen for 2017 ble det besluttet at de fremtidige årsberetninger blant annet skulle 

inneholde status og fremdriftsplan for prosjektet. 

 

Når det gjelder spørsmål om nødvendigheten av vedtektsendringer har det vært selskapets 

oppfatning at reguleringsarbeidet med tomten har vært en naturlig del av avviklingsarbeidet ved å 

foredle selskapsverdiene. Det sentrale veiskillet med tanke på vedtektsendringen blir når den 

foreslåtte reguleringen blir vedtatt. Selskapet etablerte våren 2017 datterselskapet Strandveien 1 

Utvikling AS med minimumskapital NOK 30 000. Høsten 2017 (3.10.17) ble det gjennomført en 

kapitalforhøyelse, ved at eiendommen ble skutt inn som egenkapital, verdsatt til MNOK 560. Denne 

transaksjonen utløste ikke skatt på Strandveien 1 AS sin hånd, se forvaltningsrevisjonens punkt 3.5. 

Denne etableringen ble redegjort for på generalforsamlingen i selskapet 29. juni 2017. 

 

Den 24.11.2016 ble det utarbeidet et notat som grunnlag for videre strategiarbeid til eierne. Her ble 

det ved hjelp av ekstern rådgiver, Akershus Eiendom, definert syv hovedløp for salg av Strandveien. 

Disse varierte i verdi og risiko.  

 

Akershus Eiendom og administrasjonen valgte ikke å anbefale valg av utviklingsalternativ på dette 

tidspunkt, men isteden overlate dette til styret. Alternativene var: 

 

 Modell 1A – Salg i dag med 100% oppgjør (uten godkjent regulering) 

 Modell 1B – Salg med 100% oppgjør når eiendommen er regulert 

 Modell 2A – Salg i dag, med utsatt oppgjør – alt ved IG 

 Modell 2B – Salg i dag, med utsatt oppgjør – Forskudd, ved regulering og ved IG 

(igangsettingstillatelse) 

 Modell 3 – Salg av prosjektet i flere mindre deler til flere utviklere 

 Modell 4 – Joint Venture – deltakelse i prosjektsamarbeid med utvikler 

 Modell 5 – Utvikle eiendommen i egen regi 

 
Modellene over varierer fra liten grad av egenutvikling, lavest risiko og antatt lavest avkastning i 

modell 1 til stor grad av egenutvikling høyere risiko og antatt høyest avkastning i modell 5.  

 

I forbindelse med spørsmål om skatteplikt ved utvikling av eiendommen i Strandveien 1 ble 

spørsmålet om selskapets ervervsformål satt på spissen, se nærmere om dette i kapittel tre. For å 

komme til en avklaring ble det innhentet en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten datert 

12.4.2017. Her fremgikk det at gevinsten ved utvikling av eiendommen frem til det stadiet selskapet 

var nå, ikke ville utløse skatteplikt på selskapets hånd. Det ble imidlertid fra styrets side antatt at en 

ved senere realisering av prosjektet vill kunne bli omfattet av skatteplikt ved at man faktisk driver 

med erverv som formål. I denne sammenheng er det igangsatt et arbeid med å overføre 

eiendommen til et datterselskap som skal forestå den videre utviklingen av eiendommen, se kapittel 

tre. 
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2.4 Vurdering og oppsummering 

Selskapets planer og drift er ikke endret siden kontrollen i 2015. Eierne er blitt løpende oppdatert 

om utvikling av prosessen og driften i virksomheten. Ettersom driften eller planene for utvikling ikke 

er endret er det heller ikke grunnlag for å stille spørsmål ved om disse avviker fra de rammer som er 

lagt og fulgt opp av eierne i samme periode. Det er som det fremgår over ikke avdekket forhold som 

indikerer at eierne satt spørsmål ved om dette avviker fra formålet til selskapet. 

 

Våre øvrige undersøkelser har heller ikke avdekket forhold som viser at Selskapet ikke driver i 

overenstemmelse med vedtekter, og de føringer som er gitt gjennom oppfølging på 

generalforsamlinger. 

 

Det presiseres imidlertid at selskapets drift senere vil kunne anses som ervervsformål, ved at det 

skapes gevinster i utviklingsprosjektet på et senere stadie i utviklingen av eiendommen. Dette vil 

kunne innebære et behov for vedtektsendring.   

2.5 Konklusjon 

Revisjonens undersøkelse viser at selskapet per i dag driver innenfor de rammer som er definert av 

eierne ved utvikling av eiendommen i Strandveien 1. 
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FORVALTNINGSREVISJON 
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3 FORVALTNINGSREVISJON 

3.1 Innledning 

I denne forvaltningsrevisjonen har man undersøkt selskapets forhold til risiko, offentlige anskaffelser 

og skatteplikt.  

 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å gå ytterligere i dybden på problemstillinger som ble 

avdekket i 2015-eierskapskontrollen.  

3.2 Metode 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon. Standarden 

definerer hva som er god revisjonsskikk innen forvaltningsrevisjon. 

 

For problemstillingen vedrørende risiko er det utledet kriterier. Problemstillingene som tar for seg 

offentlige anskaffelser og skatt er deskriptive og det er dermed ikke utledet kriterier. 

 

Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse. Revisjonen har gjennomgått og analysert selskapets 

styringsdokumenter, vurderinger og utdypende opplysninger fra samtale med daglig leder etter 

konkrete spørsmål fra revisjonen. 

3.3 Risikovurderinger ved beslutning om eiendomsutvikling 

3.3.1 Problemstilling og kriterier 

Utgangspunktet ved utvikling av en eiendom i et investeringsperspektiv er at man må forholde seg 

til flere elementer som i sum gir prosjektets risiko. En vurdering av dette vil ikke bero på 

standardiserte parametere, men basere seg på en skjønnsmessig vurdering av de enkelte 

elementer og summen av disse. Dette gjelder også ved utvikling av eiendommen Strandveien 1. 

Sentralt i denne sammenheng vil være å definere hva som er en akseptabel risiko for eierne sett 

hen til de hensyn som er sentrale ved gjennomføringen.  

 

Strandveien 1 er et aksjeselskap hvor formålet er å avvikle selskapet etter at eiendelene er realisert 

på kommersielle betingelser. Virksomhetens risiko vil derfor tas med utgangspunkt i en tilnærming 

som bygger på forretningsmessige prinsipper hvor grunnleggende risiko- og avkastningselementer 

er det sentrale.  

 

Utgangspunktet for vurdering av risiko ved utvikling og realisering av en eiendom er at det med 

unntak av generelle plikter i selskaps- og prosesslovgivningen ikke påhviler virksomheten noen 

lovpålagte plikter for vurdering av investeringsrisiko. Selskapet er imidlertid underlagt de rammer 

som er gitt av eierne i vedtekter, på generalforsamling m.m., se punkt 2.3. 
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Strandveien 1 AS sine eiere er kommuner og verdiene i selskapet utgjør dermed en del av 

fellesskapets verdier. I kommuneloven finnes det regler som sier noe om hva slags risiko 

kommunene kan ta ved forvaltning av nettopp fellesskapets verdier. Et sentralt prinsipp for å sikre 

disse mot for høy risikoeksponering er at det stilles et krav om at forvaltningen skal være forsvarlig. 

Dette kan være et utgangpunkt her også ettersom verdiene i Strandveien tilhører det «kommunale» 

fellesskapet. Revisjonen legger til grunn at et viss grad av forsvarlighetskravet bør legges til grunn 

ved valg av risiko og avkastningskrav for selskapet. Når det gjelder konkrete bestemmelser på hvor 

dette forsvarlighetsprinsippet kommer til uttrykk og hva som er innholdet i dette, fremgår det for 

eksempel fra forskrift for kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning § 3 at «hensynet til 

forsvarlig økonomiforvaltning» skal vektlegges  og at dette innebærer at «det skal legges vekt på lav 

finansiell risiko». 

 

Når det gjelder hvilke elementer som kan bidra til å belyse en slik risiko vil graden av belåning av 

eiendommen kunne si noe om hva slags risiko som tas. De største børsnoterte eiendomsselskaper 

har i dag en belåningsgrad på mellom ca. 40 og ca. 50 prosent.2 Videre vil størrelsen på investert 

kapital før realisering, sammenholdt med verdien på eiendommen være av betydning for risikoen. 

Andre viktige elementer i en risikovurdering er hvilke forutsetninger som er tatt ved verdsettelsen av 

den aktuelle eiendommen. Her vil beregninger foretatt av anerkjente makroøkonomiske institusjoner 

og aktører, som for eksempel Norges Bank, kunne anses å inneha tilstrekkelig tillit til å kunne 

benyttes som kilde for beregningen av samfunnsøkonomiske parametere med relevans for 

eiendomsverdiene. 

 

Nedenfor følger problemstilling og kriterier som vil være utgangpunkt for vurderingen. I denne 

sammenheng er revisjonens normert krav lagt vesentlig lavere enn de størrelsene det er vist til i 

avsnittet over. Det presiseres at må tas hensyn til at Strandveien 1 AS er et avviklingsselskap 

adskilt som eget rettssubjekt utenfor kommunen, hvor eierne har vært orientert om og besluttet 

selskapets strategiske rammer, se punkt 2.3. Disse elementene vil selvsagt tilsi en høyere 

risikoeksponering enn det som er lagt til grunn for en kommune.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
2
 Kilde: Oslo Børs 
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3.3.2 Funn 

Selskapet har ikke tatt opp lån i forbindelse med utviklingen av eiendommen. 

 

Per i dag er det investert ca. MNOK 30 i forbindelse med utvikling av tomten og klargjøring i henhold 

til søknaden om regulering. Dette beløpet utgjør ca. 5 prosent av tomtens nåverdi, se nedenfor. 

 

Når det gjelder verdivurdering er det innhentet to eksterne verdivurderinger for verdsettelse av 

tomten. Disse er utført av BER og Cushman & Wakefield Realkapital. Vurderingene er foretatt etter 

anerkjente verdivurderingsstandarder og skal estimere det beløp eiendommen kan omsettes for på 

verdsettelsestidspunktet mellom en villig kjøper og en villig selger, i en transaksjon på armlengdes 

avstand. Tomteverdien er i disse uavhengige verdsettelsene satt til hhv. MNOK 588 og MNOK 617. 

Når det gjelder risikoelementer forutsetter verdivurderingene at det tas utgangspunkt i gjeldende 

regulering og status i reguleringsprosessen. Dette innebærer at de risiki som en slik 

reguleringsprosess innebærer er hensyntatt ved fastsettelse av verdien. Videre er det blant annet 

tatt utgangspunkt i Norges Banks vurdering av markedsutviklingen med tanke på mulige fremtidige 

verdiendringer i markedet. I denne sammenheng er Norges Banks anslag for renteutviklingen de 

kommende år som særlig sentral. Til grunn for vurderingen ligger også beregninger av 

befolkningsutvikling blant annet med tallgrunnlag fra Statistisk Sentralbyrå. 

 

Daglig leder i selskapet utarbeidet 24. november 2016 et notat «Grunnlag strategiplan avhending 

eiendomsprosjekt» til styret hvor syv ulike fremtidsscenarier for utvikling av eiendommen med en 

redegjørelse for tilhørende risiko ble gitt, se punkt 2.3. Formålet med notatet var å gi styret og eiere 

en nærmere beskrivelse av hvilke alternativ man stod overfor ved videre utvikling av prosjektet. I 

notatet ble det bedt om nærmere retningslinjer fra styret for videreutvikling av eiendommen. 

3.3.3 Vurdering og konklusjon 

Det er ikke er tatt opp lån i selskapet, noe som innebærer at den finansielle risikoen er lav. 

 

Den nåværende tomteverdien er anslått til ca. MNOK 600. Dette er gjennomsnittet av de to eksterne 

verdivurderingene. De totale investeringene i eiendommen utgjør MNOK 30 dvs. ca. 5 prosent av 

Problemstilling 1 Kriterier 

I hvilken grad er det foretatt risikovurderinger 

ved beslutning om utviklingen av eiendommen? 

 

- I hvilken grad foreligger det en risiko ved 

utvikling av Strandveien 1 p.d.d. 

 

 

- I tilfelle er denne forsvarlig håndtert og vurdert? 

 

Risikoen må være forsvarlig håndtert   

 

 Størrelsen på lån holdt opp mot 

totalbalanse – jo mere lån, desto større 

risiko. Belåningsgraden bør være under 

25% av eiendomsverdien.  

 Forutsetninger for verdivurderingen av 

eiendommen bør være utarbeidet av 

anerkjente aktører. 
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verdien. Når verdsettelsene i tillegg ikke forutsetter videre utvikling av eiendommen for å kunne 

realisere verdien, er dette et element som tar ned risikoen relatert til virksomheten per i dag. 

 

De funn som her er avdekket viser etter revisjonens vurdering at selskapet frem til i dag ikke har 

påtatt seg en risiko som har påkrevet særskilt risikovurdering. Selskapet er ubelånt og har i 

forbindelse med reguleringsarbeidet kun foretatt mindre investeringer som i liten grad har medført 

økt eksponering av risiko. De innhentede verdivurderingene er utarbeidet av eksterne aktører etter 

anerkjente verdvurderingsprinsipper. Videre er det etter revisjonens syn først ved valget av fremtidig 

utviklingsstrategi for eiendommen at selskapet må fatte beslutninger med substansiell iboende 

risiko. I denne sammenheng har administrasjonen allerede påbegynt et utredningsarbeid, notatet av 

24.11.16, om fremtidig strategi hvor styret og eierne er involvert og anmodet om å gi selskapet en 

tilbakemelding om hvilke mål det skal jobbes mot. 

3.4 Selskapets vurdering av regelverket for offentlige anskaffelser 

3.4.1 Innledning og problemstilling 

Lov om offentlige anskaffelser 17.6.2016 nr. 2016 (anskaffelsesloven) (LOA) og forskrift om 

offentlige anskaffelser (FOA) regulerer anskaffelser foretatt av statlige, kommunale, 

fylkeskommunale og offentligrettslige organer, jf. LOA § 2 og FOA § 1-2. Hovedregelen er at 

offentlige myndigheter er underlagt anskaffelsesreglene. Det har sammenheng med formålet som er 

å bidra til økt verdiskapning i samfunnet gjennom å sikre mest mulig effektiv ressursbruk av 

offentlige midler på anskaffelser jf. LOA § 1 og FOA § 1-1. Forskriften skiller mellom offentlig 

myndighet og offentligrettslig organ jf. FOA § 1-2. Et offentligrettslig organ kan være et 

aksjeselskap, statsforetak, interkommunalt foretak eller stiftelse. Begrunnelsen for å inkludere slike 

selskaper er blant annet risikoen for at andre hensyn enn de rent økonomiske kan påvirke utøvelsen 

av virksomheten.3 

 

Fremstillingen i dette kapittelet er deskriptiv (uten kriterier) og problemstillingen deles i to. Under 

punkt 3.4.2 redegjøres det for om selskapet har vurdert driften opp mot regelverket for offentlige 

anskaffelser. For siste del av problemstillingen, internkontrollen, er den relevant om selskapet 

faktisk faller inn under anskaffelsesreglene, om ikke vil problemstillingen ikke være aktuell.  

                                                

 

 
3
 Anskaffelsesrett i et nøtteskall, 2017, s. 22 (se også C-380/98, University of Cambridge, premiss (16-20)) 

Problemstilling 2 

a) Har selskapet vurdert om deres virksomhet faller inn under regelverket for offentlige anskaffelser?  

b) Hvis så er tilfellet; har selskapet betryggende internkontroll for å sikre etterlevelse av reglene?  
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3.4.2 Selskapets vurdering av regelverket for offentlige anskaffelser 

Advokatfirmaet Gilles notat 

Strandveien 1 AS kontaktet Skedsmo kommune i 2014 for å utrede selskapets forhold til offentlige 

anskaffelser. Skedsmo kommune ved innkjøpssjefen kontaktet advokatfirmaet Gille ved advokat 

Garder, for et vurderingsnotat (datert 3.12.2014). Notatet er delt i fire punkter; punkt én innleder 

vurderingen, punkt to tar for seg «de faktiske forhold som legges til grunn for vurderingen», i punkt 

tre finner man problemstillingen «Er RA2 omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser?» og 

punkt fire finner man «konklusjonen». Gille vurderte selskapet etter anskaffelsesloven § 2 og 

forskriftens § 1-2. Forskriftens § 1-2, «hvem er omfattet av forskriften», presiserer lovens § 2. RA2 

ble vurdert om de falt inn under ordlyden «offentligrettslig organ» i forskriftens § 1-2 annet ledd.  

 

Revisjonen gjengir kort de vesentligste punkter i advokat Gilles notat nedenfor. 

 

Anskaffelsesforskriften § 1-2 annet ledd lyder som følger: 

Et offentligrettslig organ er et organ som 

a) er opprettet for å tjene allmennhetens behov og ikke er av industriell eller 

forretningsmessig karakter, 

b) er et selvstendig rettssubjekt og 

c) har tilknytning til det offentlige ved at 

1. organet hovedsakelig er finansiert av offentlige myndigheter eller andre 

offentligrettslige organer, 

2. organets forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers ledelsesmessige 

kontroll eller 

3. organet har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av 

medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer. [våre uthevinger] 

Ifølge notatet oppfylte selskapet klart vilkårene «selvstendig rettssubjekt» og «finansiert av […]» 

kommunene som eier selskapet. Det problematiske var forkriftens vilkår «tjener allmennhetens 

behov og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter». RA2 ble vurdert til og ikke omfattes 

av regelverket for offentlige anskaffelser. Vurderingen bygget i stor grad på «opplysninger om at 

driften pr. i dag er rent kommersiell og at formålet kun er å få mest mulig for de eiendommene 

selskapet eier gjennom en utvikling og salg i et kommersielt marked. Det understrekes at 

konklusjonen er noe usikker». Innkjøpssjefen videresendte Gille-notatet i e-post (8.12.2014) til 

Strandveien 1 AS’ daglige leder og uttalte «jeg refererer til vår telefonsamtale forrige uke og kan 

bekrefte at jeg tolker konklusjonen i brevet sendt fra Adv. Esther L. Rohde Garder at RA-2 er unntatt 

LOA». 
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Generalforsamlingen 

Den 20.6.2016 ble det avholdt generalforsamling. Styret orienterte om selskapets forhold til 

anskaffelsesreglene og anskaffelsesprosessene for prosjektutviklingen. I oktober 2014 fikk 

Strandveien 1 bistand fra Skedsmo kommune med å avklare selskapets forhold til 

anskaffelsesreglene, se beskrivelse i avsnittet over. Styret viste til at på denne bakgrunn har 

selskapet forsøkt å anskaffe via forenklet konkurranse. Videre oppsummerte styret innkjøp av 

tjenester med hensyn til teknisk rådgiver, arkitekt og prosjektleder: 

• Teknisk rådgiver: Sweco ble kontrahert ved rammeavtale for Nedre Romerike 

Avløpsselskap for industritomtreguleringen i 2008-2010. Selskapets arbeid startet samtidig 

og omfattet samme eiendom – oppdraget ble av denne grunn ikke konkurranseutsatt. 

• Arkitekt: Det ble gjennomført samtaler/vurderinger av Dark Arkitekt (arbeidet i 2007 med en 

mulighetsstudie), Skjeseth og Solvang (utførte industrireguleringsarbeidet og tegnet første 

boligskisse i 2008) og HRTB (i 2011 med tegningsoppstart). Selskapet valgte på denne 

bakgrunn HRTB. 

• Prosjektleder: Dag Jørgensen/Addenda Consult AS leder prosjektet (i egenskap av daglig 

leder og etter oppdrag fra selskapets styre). 

 

Generalforsamlingens tilbakemelding var at styrets orientering og informasjon var god samt 

dekkende for de problemstillinger som var foranledningen for innspillene. Videre understreket 

generalforsamlingen at det var viktig at denne informasjonen ble videreformidlet til de politiske fora i 

eierkommunene. 

Advokatfirmaet Magelis notat 

I styremøte nr. 4 2016 (18.8.2016) ble sak 16/06 om «Selskapets fundament» behandlet. Styret 

fattet vedtak om advokatbistand for å utrede selskapets forhold til anskaffelsesreglene; «Tilsvarende 

skal det kvalitetssikres selskapets forhold til Lov om offentlige anskaffelser». Advokatfirmaet Mageli 

avga sin vurdering datert 3.10.2016. Notatet er delt i tre punkter; punkt én med «Innledning og 

konklusjon», punkt to beskriver «Bakgrunn» og i punkt tre finner man «Vurdering – lovens og 

forskriftens virkeområde». Mageli vurderte selskapet etter anskaffelsesloven § 2 og forskriftens § 1-

2. Problemstillingen lød som følger: «Tjener selskapets allmenhetens behov, FOA § 2-1 a?». Det 

konkluderes basert på de «opplysninger vi har mottatt om de faktiske forholdene pr. i dag har også 

våre vurderinger munnet ut i den konklusjon at Strandveien 1 AS ikke er omfattet av 

anskaffelsesregelverket». Mageli kom altså til samme resultat som Gille. 

Rælingen kommune 

I brev datert 3.10.2016, signert av økonomienheten ved leder for lønn- og regnskapsavdelingen, ble 

det vist til Rælingen kommunes behandling av protokoll fra generalforsamlingen i Strandveien 1 AS 

den 5. september 2016 i formannskapet (sak RS 16/40). Rælingen kommune vedtok at selskapets 

styre gjør en «egen vurdering av hvorvidt lov om offentlige anskaffelser gjelder og at selskapets 

praksis for innkjøp innrettes i tråd med denne vurderingen». Administrasjonen ønsket på vegne av 

formannskapet en snarlig behandling og tilbakemelding. 
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Selskapets styre 

I styremøte nr. 5 2016 (6.10.2016) ble styrevedtak fattet og protokollført. Styret tok til etterretning 

Mageli-vurderingen og besluttet å følge konklusjonen som selskapets holdning til 

anskaffelsesreglene. 

Revisjonens oppsummering 

I 2014 ble advokatfirmaet Gille engasjert av Skedsmo kommune på vegne av Strandveien 1 AS 

med hensyn til anskaffelsesspørsmålet. Gille konkluderte at selskapet ikke var omfattet av 

anskaffelsesreglene. Styret orienterte generalforsamlingen om selskapets forhold til 

anskaffelsesreglene og anskaffelsesprosessene for prosjektutviklingen. Det ble vist til at selskapet 

på bakgrunn av Gilles vurdering hadde foretatt innkjøp via forenklet konkurranse (tjenester som 

teknisk rådgiver, arkitekt og prosjektleder). Det ble likevel ytret en viss usikkerhet hvorvidt selskapet 

faktisk var omfattet av anskaffelsesreglene. Styret fattet vedtak 18.8.2016 om å innhente ytterligere 

en vurdering fra advokatfirmaet Mageli som også konkluderte med at selskapet ikke er omfattet av 

anskaffelsesreglene. Styret fattet vedtak 6.10.2016 om å følge Magelis vurdering og konklusjon som 

selskapets holdning til anskaffelsesreglene. 

 

Problemstillingen om selskapet har betryggende internkontroll for å sikre etterlevelse av 

anskaffelsesreglene er dermed ikke aktuell. 

3.5 Selskapets vurdering av sin skatteplikt 

3.5.1 Innledning og problemstilling 

Lov om skatt og formue 26. mars 1999 nr. 14 (skatteloven) regulerer skatteplikten for fysiske og 

juridiske personer i Norge. Loven gjelder formuesskatt til stat og kommune, inntektsskatt til stat, 

fylkeskommune og kommune […] (§ 1-1). Hovedregelen er at aksjeselskaper er skattepliktige (§ 2-2 

(1) a) og faller utenfor sktl. § 2-32 fordi selskapers formål ofte er å fremme deltakernes økonomiske 

interesser og dermed har «erverv til formål».4 Aksjeselskaper (og lign. juridiske personer) kan likevel 

vurderes som skattefrie etter sktl. § 2-32; et selskap er skattefritt om det «ikke har erverv til formål» 

eller inntekt knyttet til «økonomisk virksomhet». Skattefriheten begrunnes med at 

institusjonene/selskapet ofte ivaretar samfunnsfunksjoner som det offentlige (kanskje) måtte ta seg 

av. Når skattefriheten avgrenses bør ikke slike institusjoner/selskaper få et konkurransefortrinn 

fremfor skattepliktige subjekter.5 

 

I eierskapskontrollen gjennomført i 2015 ble det påpekt at selskapets virksomhet i Strandveien 1 AS 

kunne bli klassifisert som næringsvirksomhet. En verdivurdering av eiendommen, slik den fremstår i 

dag, kan derfor få betydning for beregningen av en mulig skattepliktig gevinst ved senere salg av 

eiendommen. Fremstillingen i dette kapittelet er deskriptiv (uten kriterier) og problemstillingen deles 

i to.  

                                                

 

 
4
 BAHR, 2014, s. 273 

5
 Zimmer, 2012, s. 416 
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3.5.2 Selskapets vurdering av sin skatteplikt 

Advokatfirmaet Kluges notat 

Revisjonen gjengir kort de vesentligste punkter i advokatfirmaet Kluges notat nedenfor. 

 

I 2016 ble det fattet styrevedtak om å innhente advokatbistand for å utrede selskapets fremtidige 

skatteposisjon for å skissere ulike scenarier. Styrevedtaket ble protokollført i styremøte nr. 4 2016 

(datert 18.8.2016) som sak 16/06 om «Selskapets fundament» hvor daglig leder redegjorde for 

selskapets formelle fundament. Videre ble det innhentet et notat fra advokatfirmaet Kluge som tok 

for seg selskapets skatteproblemstilling, se notat datert 9.11.2016. Notatet er delt i fire punkter (i) 

«oppsummering og konklusjon», (ii) «faktum», (iii) vurderingen og (iv) hvorvidt en forhåndsuttalelse 

fra skattemyndighetene bør innhentes. Kluge vurderte selskapet etter sktl. § 2-32 første ledd; 

hvorvidt selskapet «ikke har erverv til formål», og annet ledd «økonomisk virksomhet». 

Bestemmelsens ledd må ses i sammenheng.  

 

Skattelovens § 2-32 første ledd, «ikke har erverv til formål»  

Hvorvidt selskapet (skattesubjektet) har et ikke ervervsmessig formål avhenger av en konkret, 

skjønnsmessig helhetsvurdering basert på ulike momenter jf. høyesterettspraksis. Vurderingen 

består blant annet av selskapets (vedtektsfestede) formål, den faktiske virksomhet og selskapets 

oppbygning. Andre støttemomenter av betydning kan være virksomhetens økonomiske kapital og 

overskudd, hvordan selskapet skaffer seg og forvalter sine inntekter, selskapets utdelinger, 

tilknytning til næringsinteresser og hensynet til konkurransesituasjonen. I Kluge-notatet ble følgende 

problemstilling besvart og konkludert: «Vilkåret om at Strandveien 1 AS «ikke har erverv til 

formål».». Kluge konkluderte at selskapet er en skattefri innretning som ikke har erverv til formål, og 

vektla selskapets historikk (vannverkssaken), og at salgsprovenyet går direkte til vann- og 

avløpsformål. Videre fremhevet Kluge de faktiske aktivitetsforholdene i selskapet som i all hovedsak 

dreier seg om å ivareta de allerede eksisterende verdier i selskapet samt at selskapet av denne 

grunn bare driver med planlegging av et fremtidig salg og ikke vanlig eiendomsutvikling. Kluge 

understreket at det er usikkerhet rundt forholdet og utelukket ikke at skattemyndighetene kan 

komme til motsatt konklusjon.  

 

Skattelovens § 2-32 annet ledd, «økonomisk virksomhet» 

For bestemmelsens annet ledd angir høyesterettspraksis en konkret vurdering hvor momenter som 

selskapets aktivitet i tilknytning til eiendommen i omfang og tid vektlegges. I Kluge-notatet ble 

følgende problemstilling besvart og konkludert: «Driver Strandveien 1 AS «økonomisk virksomhet» 

etter skatteloven § 2-32 annet ledd?» Kluge konkluderte at selskapet ikke driver økonomisk 

virksomhet og vektla omreguleringsarbeidet som må anses å være en aktivitet som sikrer at 

Problemstilling 1 

Har selskapet foretatt en vurdering av sin skatteplikt, i tilfelle er denne formidlet/forankret hos styret og 

eierne?  
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eiendommens eksisterende verdipotensial utnyttes fullt ut. Kluge understreket at 

skattemyndighetene kan komme til motsatt konklusjon. Videre viste Kluge til at denne konklusjonen 

mest sannsynlig vil endres på et senere tidspunkt i og med den planlagte prosessen for selskapet 

med en aktiv eiendomsutviklingsrolle over en lengre tidsperiode. Strandveien 1 AS’ nettogevinster 

ved realisasjon av eiendommen vil da mest sannsynlig bli skattepliktige. 

Bindende forhåndsuttalelse (BFU) 

En skattyter kan anmode skattemyndighetene om en bindende forhåndsuttalelse (BFU) om de 

skattemessige virkningene av en konkret planlagt disposisjon før den igangsettes jf. lov om 

ligningsforvaltning 13.6.1980 nr. 24 (ligningsloven), se kapittel 3A.6 En BFU gjelder bare når det er 

av vesentlig betydning for skattyter å få klarlagt virkningene før igangsetting og er bindende for 

skatteetaten i den aktuelle saken, men ikke for skatteyteren. Uttalelsene kan ikke påklages eller 

bringes inn for domstolene.7 Det er hensynet til skatteyters forutsigbarhet som begrunner regelen. 

Avgitt forhåndsuttalelse legges til grunn som bindende ved ligningen dersom skattyter krever det og 

den faktiske disposisjonen er gjennomført i samsvar med forutsetningene for uttalelsen. Det går et 

skille mellom skattemyndighetenes veiledende og bindende forhåndsuttalelse. En veiledende 

uttalelse er et alternativ til en BFU og er ikke bindende for Skatteetaten, men uttrykker 

skattemyndighetenes syn på spørsmålet. 

 

Advokatfirmaet Kluges notat 

Kluge vurderte også om selskapet burde innhente en BFU fra skattemyndighetene. Kluge-notatet 

konkluderte med at en bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene var avhengig av om den 

daværende selskapsstrukturen for eie og utvikling av eiendommen ble videreført eller ei. 

 

Skatteetatens bindende forhåndsuttalelse 

I etterkant av Kluges vurdering søkte og mottok selskapet (via Kluge Advokatfirma) en bindende 

forhåndsuttalelse (vedtak) fra Skatteetaten, datert 12.4.2017. I forhåndsuttalelsen tok 

skattemyndighetene stilling til (1) hvorvidt overføring av tomten i Strandveien 1 ville utløse 

gevinstbeskatning og (2) om den ulovfestede omgåelsesnormen vil komme til anvendelse på 

rettsforholdet. Følgende problemstillinger ble besvart: (1) «Vil overføring av tomten Strandveien 1 

som et aksjeinnskudd til et nystiftet datterselskap utløse gevinstbeskatning?», (2) «Vil den 

ulovfestede omgåelsesnormen komme til anvendelse?» og (3) «Vil den skattemessige 

inngangsverdien for Eiendommen tilsvare markedsverdien på overføringstidspunktet?» 

Problemstilling nummer tre ble avgitt som en veiledende uttalelse. Skattekontoret konkluderte i sin 

forhåndsuttalelse med at en «fremtidig overføring av Strandveien 1 AS' eiendom som et 

aksjeinnskudd til et nystiftet datterselskap Strandveien 1 Utvikling AS ikke utløser 

gevinstbeskatning». Videre vurderte skattemyndighetene at den ulovfestede skatterettslige 

                                                

 

 
6
 Ligningsloven ble opphevet tidligere i år og erstattet av lov om skatteforvaltning 27.5.2016 nr. 14 

(skatteforvaltningsloven) som gjelder fastsetting av skatt på formue og inntekt […] etter skatteloven. For bindende 

forhåndsuttalelse i skatteforvaltningsloven, se kapittel 6. 
7
 Zimmer, 2012, s. 58 
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omgåelsesnormen ikke vil «komme til anvendelse i forbindelse med det samme aksjeinnskuddet i 

Strandveien 1 Utvikling AS». For den veiledende uttalelsen besvarte Skattekontoret at de «er enig 

med anmoder i at den skattemessige inngangsverdien det overtakende selskapet får for 

Eiendommen etter overføringen skal tilsvare markedsverdien på overføringstidspunktet». 

Revisjonens oppsummering 

Selskapet har innhentet ekstern vurdering av skattespørsmålet fra advokatfirmaet Kluge og en 

bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten. Skatteetatens bindende forhåndsuttalelse bekreftet 

Kluges vurdering om selskapets skattefritak. Kluges notat understreket at konklusjonen 

sannsynligvis vil kunne endres på et senere tidspunkt. Spesielt med tanke på den mulige prosessen 

med eiendomsutviklingen med et perspektiv flere år frem i tid. Selskapets nettogevinster ved 

eiendomsrealisering vil da kunne bli skattepliktige. 

3.5.3 Er skatteplikten formidlet/forankret hos eierne 

Styret 

Styret drøftet sak 16/24 om «selskapets organisering – skatteposisjon» i styremøte nr. 7 2016 

(2.12.2016). Styrevedtaket ble protokollført og selskapets administrasjon startet arbeidet med en 

BFU vedrørende selskapets skattefrihet, med fokus på å omorganisere selskapsstrukturen og 

etablere et utviklingsselskap i overenstemmelse med advokatenes anbefalinger. Videre ble 

administrasjonen bedt om og «avklare prinsipper for omorganisering med eierne via rådmennene». 

Styrevedtaket hadde sin bakgrunn i Kluge-vurderingen som tok for seg selskapets skatteposisjon og 

forholdene rundt selskapsorganiseringen for å sikre at eiernes mandat i generalforsamlingsvedtaket 

fra 2014 ble ivaretatt, se generalforsamlingens protokoll for Strandveien 1 AS, datert 19.6.2014, sak 

13 om «fremtidig organisering av selskapet mot likvidasjon» og «Styret arbeider videre for å 

organisere selskapet på mest hensiktsmessig måte, med målsetting å realisere best uttelling for 

Fond 2». Tre dokumenter var vedlagt saken; et administrasjonsnotat datert 12.11.2016 og to notater 

fra Kluge Advokatfirma datert 9.11.2016. 

Orientering til eierne og kommunens administrasjon 

Generalforsamling ble avholdt 29.6.2017 og selskapet informerte eierrepresentantene om 

overføringen og etableringen av ny skattemessig inngangsverdi forutsettes det at Strandveien 1 AS 

er skattefritt og nytt selskap er skattepliktig. BFUen konkluderte med en «fremtidig overføring av 

Strandveien 1 AS’ eiendom som et aksjeinnskudd til et nystiftet datterselskap Strandveien 1 

Utvikling AS, utløser ikke gevinstbeskatning». Nytt skattepliktig selskap «Strandveien 1 Utvikling AS 

ble stiftet 21.4.2017 for å ivareta skattefrihet for markedsverdien i dag.  

 

Rådmannsgruppen avholdt møte desember 2016 (16.12.2016) om Strandveien 1 AS. Gruppen fikk 

skattespørsmålet presentert i en powerpointpresentasjon med hovedpunktene: (1) «Styret har bedt 

om en vurdering av skatteplikt»; (2) «Skatteplikt?» med en kort presentasjon av Kluge-notatet; (3) 

«Bør det innhentes BFU?» som avhenger av selskapets videre strukturvalg hhv. (i) ved fortsatt eie 

av eiendommen anbefales tidligere praksis eller (ii) ved en omstrukturering er en BFU nødvendig 

(med underpunktene omstrukturering, utviklingsselskapet, etablering og skatteplanlegging). 
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I notat fra daglig leder, datert 8.2.2017, til styret i Strandveien 1 AS ble styresak 16/24 

«Organisering» og styresak 17/2 «Orientering» fulgt opp. Notatet beskriver oppfølgingen av de to 

styresakene og oppsummerte Rådmannsmøtet avholdt 16.12.2016. Ifølge notatet var alle 

eierkommunenes rådmenn representert. Man gjennomgikk tiltaksforslaget og de underliggende 

signalene som hadde utløst selskapets aktivitet tilknyttet dette formålet. Daglig leder viste til 

generalforsamlingsvedtaket datert 19.6.2014 hvor selskapets styre ble oppfordret til å organisere 

virksomheten på en slik måte at uttelling for Fond 2 ble best mulig ivaretatt. Kluge-notatene ble så 

delt ut til rådmennene og de bekreftet at det presenterte tiltaket var innenfor det 

generalforsamlingen hadde etterspurt. Ifølge notatet synes det som om rådmennene støttet 

prosessen. For tilbakebetaling av midler fra selskapet til kommunene ved selskapets likvidasjon 

bekreftet rådmennene tidligere signaler om at det er en fordel å motta større nominelle beløp over 

tid, istedenfor en engangssum basert på nåverdi av fremtidig kontantstrøm. Daglig leder avsluttet 

notatet med at rådmennenes tilslutning var muntlig og det ble ikke skrevet avtale eller dokumentert 

på annet vis.  

Revisjonens oppsummering 

Styret vedtok å innhente bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten i styrevedtak 2.12.2016. 

Eierne ble orientert om skattespørsmålet på generalforsamlingen avholdt 29.6.2017. I tillegg ble 

rådmennene orientert i møte 16.12.2016.  
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Arkivsak-dok. 15/00110-25 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Lørenskog kontrollutvalg  15.05.2018 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET 2017 
LØRENSKOG KOMMUNE 

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

Vedlegg: 
1. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til Lørenskog kommunes årsregnskap

2017 
2. Årsberetning 2017 – regnskap og noter for Lørenskog kommune
3. Årsrapport 2017 for Lørenskog kommune
4. Uavhengig revisors beretning for 2017

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før 
årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende 
før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
Formannskapet i Lørenskog avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 30. mai
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 om 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 15. april 2018. Beretningen er avgitt 
uten presiseringer og forbehold. 

Rådmannen er invitert til møtet for å legge frem årsregnskapet og årsberetningen for 
2017, samt svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.   

Sak 14/18
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2 

Romerike revisjon vil legge frem revisjonsberetningen og rapportere fra arbeidet med 
revisjon av Lørenskog kommunes årsregnskap 2017. 
 
Et forslag til uttalelse ligger vedlagt. Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter og 
kommer med innspill til forslaget i møtet. 
 
Kontrollutvalget bemerker at Lørenskog kommune har innført økonomiske 
handlingsregler, men at disse ikke er tatt med i årsrapporten. 
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Lørenskog kommune 

 

Kontrollutvalget  
 

 
 
Til kommunestyret i Lørenskog kommune 
 
 

Uttalelse til Lørenskog 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 15. mai behandlet Lørenskog kommunes årsberetning 
og årsrapport for 2017. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse: 

• Årsberetning 2017 for Lørenskog kommune 

• Årsrapport 2017 for Lørenskog kommune 

• Uavhengig revisors beretning for 2017 
 
I tillegg har rådmannen og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig 
informasjon om aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget konstaterer at Lørenskog kommunes driftsregnskap viser et 

regnskapsmessig overskudd på 71,1 mill. kroner. Lørenskog kommune har et netto 

driftsresultat på 88,9 mill. kroner som utgjør 3,3 % av driftsinntektene. Dette er over 

det anbefalte nivået til teknisk beregningsutvalg (TBU) på minst 1,75 % og over 

Fylkesmannens anbefaling på minst 3 %. 

Kontrollutvalget konstaterer at Lørenskog kommune har høy lånegjeld. Netto 

lånegjeld per innbygger er kr. 86 591. Til sammenligning er tilsvarende tall for 

Kostragruppe 13, kr 53.054,- pr innbygger. 

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

er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en 

høy etisk standard i virksomheten. Det er gitt en meget god redegjørelse for dette i 

beretningen. 

Revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller presiseringer. 

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

åpne revisjonsmerknader ved årsskiftet. 
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Lørenskog kommune 

 

Kontrollutvalget  
 

Lørenskog, 15. mai 2018 

 

 

Erik Bratlie (s) 

leder 

 

Kopi: Formannskapet 
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1 Årsberetning 

Forskrift for årsregnskap og årsberetning er fastsatt av KRD 15. desember 2000 med hjemmel 

i kommunelovens § 48 nr. 6 og sist endret ved forskrift av 14. desember 2005.  

 

Fra GKRS (God kommunal regnskapsskikk) fremkommer følgende:  

 

"Årsberetningen er administrasjonssjefens redegjørelse for kommunens virksomhet gjennom 

året. Årsberetningen presenterer og analyserer kommunens utvikling på overordnet nivå. 

Fremstilling av tema som krever betydelig detaljinformasjon holdes på et overordnet eller 

sammendradd format i årsberetningen. En grundigere fremstilling bør presenteres et annet 

sted i kommunens årsrapport. 

 

Årsberetningen skal utformes slik at den gir et dekkende bilde av kommunens utvikling, resultat 

og stilling. Det skal være konsistens i behandlingen av samme forhold i årsberetning og 

årsregnskap. Fremstillingen skal være balansert og objektiv slik at positive og negative forhold 

omhandles på samme måte. Forutsetninger for analyser og beregninger bør angis.  

 

Årsberetningen bør skrives klart, poengtert og så kortfattet som mulig med et språk og en form 

som gjør fremstillingen godt tilgjengelig for ulike brukere" 

 

Dette dokumentet består av årsberetningen og årsregnskapet for 2017, samt en omtale av 

finansforvaltningen. Alle noter til regnskapet er vedlagt. 

 

Årsrapporten for 2017 presenteres som eget dokument.  

 

 

 

Lørenskog 31. mars 2018 
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2 Kommunens økonomiske stilling 

Det regnskapsmessige mindreforbruket i 2017 ble på 71,1 mill. kr. Det positive avviket kommer 

i hovedsak som en følge av høyere skatteinntekter og bruk av premiefond. 

2.1 Kommunens frie inntekter 

 
 

Kommunens frie inntekter er de inntekter som kommunen har i form av skatteinntekter og 

rammetilskudd.  

 

De frie inntektene ble ca. 1 930 mill. kr i 2017, som er ca. 28,1 mill. kr høyere enn justert 

budsjett. Dette skyldes i all hovedsak økte skatteinntekter. 

 

De frie inntekter økte med 118 mill. kr fra 2016 til 2017.  

Skattevekst fra foregående år 

 2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 0,5 % 4,8 % 10,6 % 7,2 % 

Skedsmo 2,5 % 4,3 % 10,3 % 6,8 % 

Rælingen 1,2 % 6,0 % 10,2 % 6,2 % 

Nittedal 4,4 % 6,9 % 9,2 % 5,2 % 

Landet 1,9 % 6,0 % 9,7 % 4,5 % 

 

Skatteveksten for Lørenskog kommune var i 2017 betydelig høyere enn landsgjennomsnittet. 

Dette skyldes i all hovedsak høy befolkningsvekst. 
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Skatt per innbygger i % av landsgjennomsnitt 

 2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 109,1 107,7 105,9 106,5 

Skedsmo 103,3 101,8 101,7 103,3 

Rælingen 98,8 97,6 97,7  98,4 

Nittedal 106,7 107,3 107,1 107,1 

 

Skatt per innbygger, målt i % av landsgjennomsnitt, har vært fallende over flere år. I 2017 har  

det vært en stigende tendens i forhold til foregående år.  

Skattedekningsgrad i % av driftsutgifter 

 

Skattedekningsgraden viser den betydning skatteinntekten har for finansieringen av 

kommunens drift. Kommunal eiendomsskatt er holdt utenfor. 

2.2 Driftsregnskapet 

Brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat i 2017 er 158,0 mill. kr. Resultatet er 66,3 mill. kr høyere enn opprinnelig 

budsjettert, og 89,7 mill. kr høyere enn regulert budsjett.  

Netto driftsresultat 

 

50,1
45,1 

42,8 44,9 43,8 45,2 46,3 46,5 

0

20

40

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

102,4

65,8

-15,6

28,0

99,1

52,7
57,4

88,9

-20

10

40

70

100

130

160

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



14/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 Lørenskog kommune - 15/00110-25 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 Lørenskog kommune : Årsberetning 2017 - Lørenskog kommune(727970)

Lørenskog kommune Side 9 

Netto driftsresultat er brutto driftsresultat minus netto eksterne finansutgifter1 og motpost 

avskrivninger. 

 

Netto driftsresultat i 2017 er 88,9 mill. kr. Resultatet er 68,8 mill. kr høyere enn opprinnelig 

budsjettert, og 92,2 mill. kr høyere enn regulert budsjett.  

Regnskapsmessig mindreforbruk 

 
  

Regnskapsmessig mindreforbruk er netto driftsresultat justert for bruk av og avsetning til fond. 

Regnskapsmessig mindreforbruk er 71,1 mill. kr. 

2.3 Sektorenes samlede mer-/mindreforbruk 

Sektor/stabsavdeling Mer-/mindreforbruk  

Folkevalgte organer                     924  

Rådmannen                    -66  

SNR -669 

Strategi og samfunnsutvikling 2 682 

Organisasjonsavdelingen                  1 716  

Teknologiavdelingen                     3 179 

Økonomiavdelingen                     557 

Nav                    -1 719 

Oppvekst og utdanning                    -2 148 

Helse og omsorg                  13 381  

Kultur                        -195 

Teknisk                   14 455 

Sum mindreforbruk 32 097 

 

Sektorenes og stabsavdelingenes mindreforbruk er totalt på ca. 32,1 mill. kr.  

                                                

 

 
1 Renter og avdrag og tap/gevinst på plasseringer 
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Folkevalgte organer 

Ansvarsområdet har et mindreforbruk på 924 000 kr. Mindreforbruket skyldes mindreutgifter 

ved valget.    

Rådmannen 

Ansvarsområdet har et merforbruk på 66 000 kr. Dette skyldes reduserte inntekter knyttet til 

leieavtale.   

Strategi og samfunnsutvikling 

Avdelingen har et mindreforbruk på ca. 2,7 mill. kr. Dette skyldes forsinket rekruttering av 

personell som igjen har gitt utsatt gjennomføring av utredningsarbeid. I tillegg har avdelingen 

mottatt tilskudd fra kommunaldepartementet for arbeid delvis utført i 2017, men hvor 

hovedtyngden kommer i 2018. 

Organisasjonsavdelingen 

Organisasjonsavdelingen har et samlet mindreforbruk på 1,7 mill. kr. Avviket skyldes i 

hovedsak merinntekter i form av refusjoner og mindreutgifter til konsulentbistand og juridisk 

bistand. 

Teknologiavdelingen 

Teknologiavdelingen har et mindreforbruk på ca. 3,2 mill. kr. Avviket skyldtes i hovedsak økte 

inntekter knyttet til selvkost/VAR og innkjøp som ikke er foretatt.  

Økonomiavdelingen 

Økonomiavdelingen har et mindreforbruk på i underkant av 0,6 mill. kr. Dette skyldes i 

hovedsak merinntekter fra selvkostområdet og sykepengerefusjoner. 

Oppvekst og utdanning 

Oppvekst- og utdanningssektoren har i 2017 et merforbruk på 2,1 mill. kr. Hovedårsaken til 

avviket på 2,1 mill. kr er økte kostnader til barnehageplasser i andre kommuner. Dette gjelder 

Lørenskogbarn som har plass i privat barnehage i en nærkommune som kommunen skal 

finansiere.  I tillegg har det vært flere barn i barnevernstiltak enn budsjettert.  

Helse og omsorg 

Helse- og omsorgssektoren har et mindreforbruk på 13,4 mill. kr. Resultatet skyldes mer-

inntekter fra staten som følge av endring i beregning av refusjonskrav for ressurskrevende 

tjenester. Dette har blant annet ført til forbedret resultatet for sykehjemmene, hjemmetjenesten 

og bo- og omsorgstjenesten. I tillegg til dette er det mindreforbruk i helsefremmende og fore-

byggende tjenester, og i fysio- og ergoterapitjenesten. Dette skyldes i hovedsak ledighet i 

stillinger. I samhandling og forvaltning er det merforbruk som i hovedsak skyldes kjøp av 

eksterne omsorgsplasser, avlastning og sysselsettingstjenester. 
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Nav  

Nav har et merforbruk på 1,7 mill. kr. Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på om lag 6,3 

mill. kr. Netto utgift til sosialhjelp i 2017 er 52,6 mill. kr, noe som er en økning på 5,7 mill. kr 

(12,1 %) sammenliknet med 2016. Kvalifiseringsprogrammet har et mindreforbruk på 4 mill. kr.  

Kultur 

Kultursektoren har et merforbruk på 195 000 kr. Sektoren har reelt sett et større merforbruk 

enn 195 000 kr fordi resultatet også omfatter 2 mill. kr i ubrukte midler avsatt til ferdigstillelse av 

ridebanen på Losby. Ridebanen vil bli bygget i 2018. 

 

I 2017 er de største merutgiftene knyttet til organisasjonsgjennomgang av kultursektoren på 

0,5 mill. kr, økt tilskudd til andre trossamfunn med 0,7 mill. kr og økt forbruk av tolketjenester i 

Lørenskog kommune med 0,9 mill. kr. Videre har kulturhuset et merforbruk på 460 000 kr 

knyttet til honorarer og bruk av ekstrahjelp. Det er ca 0,8 mill. kr i merinntekter på sykepenge-

refusjoner. 

Teknisk 

Sektoren har et mindreforbruk på ca.14,5 mill. kr. Dette skyldes kostnadsbesparelser på 

renhold, regulering og geodata, mindre konsulentbruk og tilbakebetaling fra Nedre Romerike 

brann- og redningsvesen. 

 

For VAR-området er økonomisk resultat slik: 

 Vann har et merforbruk på ca. 7,5 mill. kr som dekkes ved bruk av fond. 

 Avløp gikk i balanse.  

 Renovasjon har et mindreforbruk på ca. 4,2 mill. kr. Av dette dekker 2,5 mill. kr tidligere års 

underskudd, mens det resterende, ca. 1,7 mill. kr settes av på fond. 

 Feiing har et merforbruk på ca. 400 000 kr som dekkes av fond. 

 

For øvrige selvkostområder er økonomisk resultat slik: 

 Plansaker har et mindreforbruk på ca. 1,6 mill. kr som dekker tidligere års underskudd. 

 Byggesak har et mindreforbruk på ca. 4,6 mill. kr som settes av på fond. 

 Oppmåling har et mindreforbruk på ca. 300 000 kr som dekker tidligere års 

underskudd. 

 Eierseksjonering har et merforbruk på ca. 50 000 kr som dekkes av kommunens øvrige 

inntekter (da dette ikke er 100 % gebyrfinansiert). 

2.4  Kommunens økonomiske utvikling 

Lørenskog kommune har i 2017 et netto driftsresultat på 88,9 mill. kr. Det er ca. 68,8 mil. kr 

høyere enn opprinnelig budsjett. Etter avsetning til og bruk av fond har kommunen et regn-

skapsmessig mindreforbruk på 71,1 mill. kr.    

  

Det positive driftsresultatet, sett i forhold til opprinnelig budsjett, skyldes økte skatteinntekter på 

ca. 46,7 mill. kr og 20 mill. kr i bruk av premiefond i Lørenskog kommunale pensjonskasse. 

 

Kommunens langsiktige gjeld, justert for finansiell leasing og formidlingslån er 3,16 mrd. kr 

(2016: 3,06 mrd. kr). Lånegjelden er økt med 103 mill. kr.  
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Lørenskog kommune har hatt høy befolkningsvekst også i 2017. Dette medfører både 

utfordringer og muligheter for kommunen. Befolkningsveksten gir økte skatteinntekter og 

veksttilskudd. 

 

I perspektivmeldingen vil man komme nærmere tilbake til de økonomiske rammebetingelser for 

kommunen. Dette vil også omfatte en redegjørelse for de forutsetninger som fremkommer i 

kommuneproposisjonen.  

 

Langtidsanalysen som ble presentert i perspektivmeldingen for 2018-2021 vil bli revidert i 

perspektivmelding for 2019-2022. 

  



14/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 Lørenskog kommune - 15/00110-25 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 Lørenskog kommune : Årsberetning 2017 - Lørenskog kommune(727970)

Lørenskog kommune Side 13 

3 Finansforvaltningen 

Bestemmelsene i kommuneloven og i finansreglementet har som formål å sikre at: “Kommuner 

skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer 

vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine 

betalingsforpliktelser ved forfall.” 

Utvikling kommunens gjeld 

Tall i 1 000 kr 2013 2014 2015 2016 2017 % 

Lån med direkte faste renter 1 028 924 1 000 959 64 055 261 271 248 486 8 % 

Netto lån – flytende rente 757 330 732 903 726 239 1 135 457 1 254 181 40 % 

Lån med sikringsavtaler 

(fast) 
1 008 167 1 032 500 1 948 000 1 658 000 1 658 000 52 % 

Sum gjeld 2 794 421 2 766 362 2 738 294 3 054 728 3 160 667   

Startlån 311 247 301 690 306 350 304 810 302 232   

 

Kommunens gjeld er oppstått ved at investeringer er lånefinansiert. En del av investeringene 

finansierer “seg selv” ved at renter og avdrag dekkes av inntekter som investeringen skaper. 

Dette gjelder selvkostområdet, formidlingslån, husleieinntekter og kompensasjonsordningene. 

Øvrige renter og avdrag dekkes av de “frie inntekter”; rammetilskudd, skatteinntekter og 

eiendomsskatt.   

 

Kommunens balanseregnskap viser en langsiktig gjeld på 6,09 mrd. kr. Dette er ca. 223 mill. kr 

høyere enn forrige år. I den langsiktige gjeld inngår pensjonsforpliktelsene med 2,57 mrd. kr, 

ca. 124 mill. kr høyere enn i fjor. Kommunens lån inkl. startlån er økt med ca. 103 mill. kr. 

 

Kommunens langsiktige gjeld, justert for finansiell leasing, pensjonsforpliktelser og formidlings-

lån, er per 31. desember 23 på 3,161 mrd. kr (3,055 mrd. kr i 2016). Fastrenteandelen er 60 %. 

Gjeld og renteutvikling 
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Nye lån 

Det ble i 2017 tatt opp ett nytt lån på 200 mill. kr. Lånet ble tatt opp med flytende rente.  

50 mill. kr er tatt opp i lån til videreformidling ("startlån").  

 

Lørenskog kommune har ved utgangen av 2017 udisponerte lånemidler2 på 74,5 mill. kr. En 

detaljert oversikt over Lørenskog kommunes låneportefølje fremgår av note 4. 

Renten på kommunens gjeld  

Kommunen betalte 111 mill. kr i renter i 2017. Av dette er 103,5 mill. kr knyttet til kommunens 

egne lån. Gjennomsnittsrenten er i 2017 på 3,27 % og durasjonen (vektet gjennomsnittstid til 

forfall) på rentebindingene er per 31. desember 2017 ca. 3,9 år.  

 

En detaljert oversikt over Lørenskog kommunes rentebytteavtaler fremgår av note 9D/E. 

 
Grafen over viser forfall på rentebindinger for Lørenskog kommunes gjeld frem til år 2028. I 

2017 har ingen rentebindingsavtaler forfalt. Det er tatt opp en fremtidig rentebinding på et lån i 

Kommunalbanken på 308 mill. kr. Bindingen starter i februar 2019 med rente 2,8 % og med 

varighet 7 år frem. Bindingen erstatter en rentebindingsavtale på 290 mill. kr som forfaller i 

februar 2019 og fastrentelån i Husbanken på 60 mill. kr der fastrenteavtalen forfaller i 2019. 

Stresstest 

Ved 2 % -poeng rentestigning vil rentekostnadene årlig øke med 25 mill. kr. Inntektene vil med 

samme renteendring øke med 14,2 mill. kr. Netto merkostnad vil være 10,8 mill. kr.   

Avdrag 

Kommunen har betalt 94,13 mill. kr i avdrag på lån i 2017. 

 

 

 

                                                

 

 
2 Ekskl. ubrukte startlånsmidler/finansiell leasing 
3 Kommunens lån ekskl. finansiell leasing. 
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Forfall på gjeld   

 
 

Grafen over viser forfall på Lørenskog kommunes gjeld. Forfallene i 2018 gjelder alle serti-

fikater som rulleres i løpet av året. Øvrige forfall gjelder innfrielsestidspunkt for ordinære lån.  

 

Kommunalbanken er kommunens største långiver med ca. 63 % av den totale lånemassen.  

21 % av lånemassen er sertifikater (21 % i 2016). 14 % av kommunens lån er i KLP 

Kommunekreditt. 2 % av lånemassen er i Husbanken. 

Startlån 

Husbanken yter lån til kommuner som gir lån til husstander som er varig økonomisk vanskelig-

stilte. Herunder er barnefamilier, enslige forsørgere, personer med nedsatt funksjonsevne, 

flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Lån kan også gis til 

refinansiering av dyre lån dersom dette gir nødvendig og vesentlig bedring av økonomien for 

husstanden. Kommunen gir lån til nøkterne boliger.  

 

I 2017 er det tatt opp 50 mill. kr til denne ordningen. Dette tilsvarer vedtatt låneopptak. På 

grunn av overføring av udisponerte lånemidler fra 2016, er den totale utlånsrammen i 2017 på 

70,3 mill. kr. Kommunens utlån er på 49,9 mill. kr. 

 

Det er betalt 52,6 mill. kr i avdrag på disse lånene i 2017. 12,2 mill. kr er ordinære avdrag, 

mens 40,4 mill. kr er ekstraordinære avdrag innbetalt fra låntakerne i desember 2016 og i 

2017. Ekstraordinære avdrag skal uavkortet overføres Husbanken til nedbetaling på innlån 

som er videreformidlet. 
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3.1 Likviditet, omløpsmidler og kortsiktig gjeld 

Likviditet 

Likviditetssituasjonen har i hele 2017 vært god. Grafen under viser likviditeten til kommunen 

gjennom året. Ved utgangen av året utgjorde likvide midler ca. 637 mill. kr. 

 

 
  
Lørenskog kommune har i 2017 plassert overskuddslikviditet i fastrenteinnskudd i penge-

markedsfond med lav risiko. Det er plassert 20 mill. kr i KLP til 1,5 % rente og 50 mill. kr i 

Gjensidige til 1,65% rente. Det er plassert 50 mill. kr i pengemarkedsfondet Pluss Likviditet II 

med annualisert avkastning på 1,6 %. 

Omløpsmidler 

Totalt har kommunens omløpsmidler en verdi på 1 035,1 mill. kr. Kommunen har 218,5 mill. kr i 

kortsiktige fordringer og 738,5 mill. kr i bankinnskudd. I tillegg er beholdningen av aksjer og 

andeler bokført til 50,7 mill. kr. 27,4 mill. kr er obligasjoner.  

 

Av kommunens omløpsmidler er 664,4 mill. kr plassert kortsiktig og 0,5 mill. kr er plassert lang-

siktig. Det er plassert 50 mill. kr i pengemarkedsfond i 2017. Resterende del av omløpsmidlene 

er knyttet til for eksempel skattetrekkskonto og kortsiktige fordringer. 

3.2 Kortsiktig gjeld 

Den kortsiktige gjelden er på 406,6 mill. kr per 31. desember 2017. 

3.3 Kommunens plasseringer 

Ved utgangen av 2017 er ca. 96 % av kommunens plasseringer i bank eller pengemarkeds-

fond. 4 % er plassert i fondsobligasjoner. 

 

Renteinntekter og utbytte utgjorde 23,6 mill. kr inkl. innskudd i bank (se neste punkt). 
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Bankinnskudd   

Bankinnskuddene er per 31. desember 2017 på 5874 mill. kr. Det er i tillegg til hovedbank 

plassert 20 mill. kr i KLP til 1,5 % rente og 50 mill. kr i Gjensidige til 1,65% rente. 

 

Rentesatsen på hovedbanken var ved utgangen av året på 1,25 %. Innskuddene har i 2017 gitt 

7,1 mill. kr i renteinntekter. 

Pengemarkedsfond 

Det er plassert 50 mill. kr i pengemarkedsfondet Pluss Likviditet II i 2017. Fondet har en lav 

risikoprofil. Annualisert avkastning i 2017 var på ca. 1,6 %. Fondet har gitt 0,6 mill. kr i gevinst i 

2017. 

Fondsobligasjoner 

Per 31. desember 2017 er bokført verdi av fondsobligasjonene 27,4 mill. kr. Det er innløst 

fondsobligasjoner for 4,5 mill. kr i 2017. Avkastningen i 2017 er ca. 4 % av pålydende verdi. 

Fondsobligasjonene som har forfalt har gitt en realisert gevinst på 50 000 kr. Det er forventet at 

pålydende 27 mill. kr forfaller i 2018. 

Eiendomsplasseringer 

Per 31. desember 2017 har alle eiendomsselskapene en samlet bokført verdi på 0 kr. 

Storebrand Privat Investor og NLI Eiendomsinvest er avviklet i 2017. Plasseringene er 

nedskrevet med 1,5 mill. kr i 2017. Note 9 gir detaljerte opplysninger om disse plasseringene. 

 

Samlet anskaffelseskostnad på eiendomsplasseringene, Storebrand Privat Investor og NLI 

Eiendomsinvest AS, er 37,8 mill. kr. Det er i perioden mellom anskaffelse og årsskiftet 

2017/2018 utbetalt ca. 26,5 mill. kr i utbytte, valutasikring og tilbakebetalt egenkapital.   

  

                                                

 

 
4 Bankinnskudd utenom midler bundet til f.eks. skattetrekk og andre formål. 



14/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 Lørenskog kommune - 15/00110-25 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 Lørenskog kommune : Årsberetning 2017 - Lørenskog kommune(727970)

Lørenskog kommune Side 18 

4 Driftsregnskapet 

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god 

kommunal regnskapsskikk. 

4.1 Regnskapsprinsipper 

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 

driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler i 

balanseregnskapet gjøres ikke med unntak av pensjonsmidler og -forpliktelser som kun 

balanseføres (i henhold til gjeldende regelverk). 

 

Alle utgifter, inntekter, utbetalinger og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også 

interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, inntekter, utbetalinger og innbetalinger i 

året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet 

som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke 

er brukt, er registrert som ubrukte lånemidler. 

 

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt 

ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.  

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 

I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 

kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjeneste-

produksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, er omløps-

midler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre 

kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I 

slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. 

 

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter 

anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 

 

Kommunen følger GKRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investerings-

regnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i 

forhold til anleggsmidler.  

Klassifisering av gjeld 

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditets-

trekkrettighet/-lån jf. koml. § 50 nr. 5. 

4.2 Vurderingsregler 

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.  

 

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Nyere fordringer 

blir forsøkt inndrevet gjennom kemnerkontoret, men det ligger fortsatt en portefølje bestående 

av gamle fordringer som skal avskrives.  
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Premieavviket jf. note 2 representerer forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet 

netto pensjonskostnad. Etter regnskapsforskriften skal avviket inklusive arbeidsgiveravgift 

regnskapsføres. Motposten finnes i balansen. I tidligere rutine er dette tilbakeført året etter. 

Dette anser ikke Lørenskog kommune å være en reell fordring/gjeld og rutinen ble endret i 

2009 ved at man tilbakefører premieavviket samme år. Dette med bakgrunn i regnskaps-

forskriften som sier at usikre fordringer kan vurderes til ikke å tas med.  

 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 

avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter 

året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i 

tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.  

 

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være av forbigående art, er 

nedskrevet til virkelig verdi i balansen. 

 

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost 

utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låne-

omkostninger, samt over- og underkurs, er ført som finansutgifter og -inntekter.  

4.3 Selvkostberegninger 

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan 

kreve av brukerbetalinger, beregner kommunen selvkost etter gjeldende retningslinjer gitt av 

Kommunal- og regionaldepartementet i H-3/14, februar 2014.  

 

For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet, 

følges samme retningslinjer. 

4.4 Momsplikt og momskompensasjon 

Kommunen følger reglene i merverdiavgiftsloven for de tjenesteområdene som er omfattet av 

loven.  

 

For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen momskompensasjon.  
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5 Økonomiske oversikter og avviksanalyse 

5.1 Økonomisk oversikt5 

Driftsinntekter Noter 
Regnskap 

2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

Brukerbetalinger  112 506 339 109 623 999 111 840 000 107 019 960 

Andre salgs- og leieinntekter  270 684 317 254 069 400 254 069 400 253 983 852 

Overføringer med krav til motytelse  309 399 885 241 289 860 228 164 000 277 401 870 

Rammetilskudd  682 809 597 687 829 000 699 529 000 644 422 738 

Andre statlige overføringer  79 493 465 73 049 998 56 490 000 56 837 677 

Andre overføringer  6 888 927 4 156 000 400 000 717 223 

Skatt på inntekt og formue  1 186 669 442 1 153 000 000 1 140 000 000 1 106 763 950 

Eiendomsskatt  60 420 029 61 000 000 61 000 000 60 372 053 

Andre direkte og indirekte skatter  - - - - 

Sum driftsinntekter  2 708 872 002 2 584 018 257 2 551 492 400 2 507 519 323 

 

Driftsutgifter 
 Regnskap 

2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

Lønnsutgifter  1 224 858 306 1 201 961 868 1 169 267 100 1 148 931 955 

Sosiale utgifter  329 982 885 349 206 804 343 595 800 322 573 163 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon  372 301 127 366 823 781 332 203 200 329 861 571 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  365 885 134 346 607 272 404 931 300 382 454 259 

Overføringer  184 297 440 179 469 650 136 003 100 143 112 791 

Avskrivninger  118 623 790 112 000 000 112 000 000 113 860 458 

Fordelte utgifter  -45 071 925 -40 362 237 -38 221 400 -41 462 042 

Sum driftsutgifter  2 550 876 757 2 515 707 137 2 459 779 100 2 399 332 156 

Brutto driftsresultat  157 995 245 68 311 120 91 713 300 108 187 167 

 

 
 Regnskap 

2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

Finansinntekter      

Renteinntekter og utbytte  23 623 374 30 019 000 29 989 000 35 038 505 

Gevinst på finansielle instrumenter 9 178 050 - - 8 024 920 

Mottatte avdrag på utlån  721 838 60 000 60 000 474 887 

Sum eksterne finansinntekter  24 523 263 30 079 000 30 049 000 43 538 311 

Finansutgifter      

Renteutgifter og låneomkostninger  110 995 572 119 520 000 119 520 000 115 998 740 

Tap på finansielle instrumenter 9 1 178 606 - - 3 189 894 

Avdrag på lån 15 98 367 366 93 300 000 93 300 000 87 867 366 

Utlån  1 701 046 820 000 820 000 1 127 823 

Sum eksterne finansutgifter  212 242 590 213 640 000 213 640 000 208 183 823 

                                                

 

 
5 i hele kroner 
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 Regnskap 

2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

Resultat eksterne finanstransaksjoner  -187 719 327 -183 561 000 -183 591 000 -164 645 512 

Motpost avskrivninger  118 623 789 112 000 000 112 000 000 113 860 458 

Netto driftsresultat  88 899 707 -3 249 880 20 122 300 57 402 113 

 

  
Regnskap 

2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

Interne finanstransaksjoner      

Bruk av tidligere års regnskapsmessig 

mindreforbruk 
 27 574 140 27 574 140 - 50 670 905 

Bruk av disposisjonsfond 6 16 964 000 19 177 200 7 562 200 69 168 296 

Bruk av bundne fond 6 19 789 566 20 627 692 9 298 700 21 546 568 

Sum bruk av avsetninger  64 327 706 67 379 032 16 860 900 141 385 770 

 

  
Regnskap 

2017 
Regulert 

budsjett 2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

Overført til investeringsregnskapet 8 26 226 952 26 226 952 - 47 168 790 

Dekning av tidligere års regnskapsmessig 

merforbruk 
 - - - - 

Avsatt til disposisjonsfond 6 35 892 819 37 902 200 36 983 200 101 582 201 

Avsatt til bundne fond 6 19 983 018 - - 22 462 751 

Sum avsetninger  82 102 789 64 129 152 36 983 200 171 213 743 

 

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk  71 124 624 - - 27 574 140 

Budsjettreguleringer i 2017: 

I løpet av 2017 er det foretatt budsjettreguleringer som øker driftsutgiftene med ca. 56 mill. kr 

og driftsinntektene med ca. 32,5 mill. kr. 

Oppjustering av skatt, rammetilskudd og statstilskudd 

 Oppjustering av skatteinngangen                        13,0 mill. kr 

 Nedjustering av rammetilskudd                          -11,7 mill. kr 

 Oppjustering av andre statstilskudd                    11,5 mill. kr  

(hovedsakelig økt integreringstilskudd) 

Endringer i budsjetterte utgifter 

 Oppjustering av lønnsutgifter                              32,7 mill. kr 

 Oppjustering av sosiale kostnader                        5,6 mill. kr 

 Oppjustering av kjøp av varer og tjenester         34,6 mill. kr 
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Avvik på vesentlige poster i økonomiske oversikt: 

Brutto driftsresultat er ca. 89,7 mill. kr høyere enn regulert budsjett. Driftsinntektene og drifts-

utgiftene er henholdsvis ca. 124,8 mill. kr og ca. 35,2 mill. kr mer enn regulert budsjett.  

 

De største avvikene mot regulert budsjett på inntektssiden er følgende: 

 

 Overføringer med krav til motytelse:        68,1 mill. kr (merinntekt) 

 Skatt på inntekt og formue:                      33,7 mill. kr (merinntekt) 

 Andre salgs/leieinntekter:                         16,6 mill. kr (merinntekt) 

 

De økte inntektene knyttet til overføringer med krav til motytelse skyldes i all hovedsak syke-

lønnsrefusjoner på 34,8 mill. kr og refusjoner og tilskudd fra staten på 21,8 mill. kr. 

 

På utgiftssiden er de største avvikene følgende: 

 

 Kjøp av varer og tjenester:                       24,7 mill. kr (merutgift) 

 Lønnsutgifter:                                           22,8 mill. kr (merutgift) 

 Overføringsutgifter:                                    4,8 mill. kr (merutgift) 

 Renteinntekter og utbytte                           6,4 mill. kr (merutgift) 

 Fordelte utgifter:                                        -4,7 mill. kr (mindreutgift) 

 

 

Merutgiftene på kjøp av varer og tjenester skyldes blant annet kjøp av konsulenttjenester som 

er 6,3 mill. kr mer enn budsjettert. Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon og som 

gjelder kjøp fra staten, andre kommuner og kommunale IKS, har et avvik på 6,3 mill. kr.  I 

tillegg har tilsvarende kjøp fra private et avvik på 12,9 mill. kr.  

 

Økte lønnsutgifter skyldes i all hovedsak sykefravær og dekkes i sin helhet av sykelønns-

refusjon. Økte overføringsutgifter er moms. Denne blir i sin helhet kompensert. 
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5.2 Regnskapsskjema 1A 

i 1000 kr 
Regnskap 

2017 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
2016 

Skatt på inntekt og formue 1 186 669 442 1 153 000 000 1 140 000 000 1 106 763 950 

Ordinært rammetilskudd 682 809 597 687 829 000 699 529 000 644 422 738 

Skatt på eiendom 60 420 029 61 000 000 61 000 000 60 372 053 

Andre direkte eller indirekte skatter - - - - 

Andre generelle statstilskudd 79 493 465 73 049 998 56 490 000 56 837 677 

Sum frie disponible inntekter 2 009 392 533 1 974 878 998 1 957 019 000 1 868 396 418 

 

i 1000 kr 
Regnskap 

2017 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
2016 

Renteinntekter og utbytte 23 623 374 30 019 000 29 989 000 35 038 505 

Gevinst finansielle instrumenter 

(omløpsmidler) 
178 050 - - 8 024 920 

Renteutgifter, provisjoner og andre 

finansutgifter 
110 995 572 119 520 000 119 520 000 115 998 740 

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 178 606 - - 3 189 894 

Avdrag på lån 98 367 366 93 300 000 93 300 000 87 867 366 

Netto finansinntekter/-utgifter -186 740 119 -182 801 000 -182 831 000 -163 992 575 

 

i 1000 kr 
Regnskap 

2017 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
2016 

Til dekning av tidligere regnskapsmessig 

merforbruk 
- - - - 

Til ubundne avsetninger 35 892 819 37 902 200 36 983 200 101 582 201 

Til bundne avsetninger 19 983 018 - - 22 462 751 

Bruk av tidligere regnskapsmessig 

mindreforbruk 
27 574 140 27 574 140 - 50 670 905 

Bruk av ubundne avsetninger 16 964 000 19 177 200 7 562 200 69 168 296 

Bruk av bundne avsetninger 19 789 566 20 627 692 9 298 700 21 546 568 

Netto avsetninger 8 451 869 29 476 832 -20 122 300 17 340 817 

 

i 1000 kr 
Regnskap 

2017 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
2016 

Overført til investeringsregnskapet 26 226 952 26 226 952 - 47 168 790 

Til fordeling drift 1 804 877 331 1 795 327 878 1 754 065 700 1 674 575 869 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 733 752 809 1 795 327 878 1 754 065 700 1 647 001 814 

 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -71 124 522 -0 - -27 574 055 
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Redegjørelse for vesentlige budsjettavvik i regnskapsskjema 1 A: 

  Regnskap 
2017 

Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Avvik revidert 

budsjett/regnskap 

Regnskap 

2016 

Rammetilskudd (ekskl. inntektsutjevning) -740 793 -739 829 -741 529 964 -694 884 

Inntektsutjevning 58 053 52 000 42 000 -6 053 50 461 

Skatteinngang -1 186 669 -1 153 000 -1 140 000 33 669 -1 106 764 

Sum skatt og rammetilskudd -1 869 409 -1 840 829 -1 839 529 28 580 -1 751 187 

 

Skatteinngangen ble 33,7 mill. kr høyere enn regulert budsjett og 46,7 mill. kr høyere enn 

opprinnelig budsjett.  

 

Utgiftene til inntektsutjevningen ble ca. 6,1 mill. kr høyere enn regulert budsjett og ca. 16,1 mill. 

kr høyere enn opprinnelig budsjett.  

 

Sum skatt6 og rammetilskudd ble 28,6 mill. kr høyere enn regulert budsjett og 29,9 mill. kr 

høyere enn opprinnelig budsjett.  

5.3 Fondsbruk/-avsetninger 

Bruk av tidligere års overskudd  

I KS-sak 48/17 ble disponering av overskuddet i 2016 behandlet. Til sammen utgjorde over-

skuddet 27,6 mill. kr hvorav 24,5 mill. kr ble avsatt til investeringsfond, mens 3,1 mill. kr ble 

vedtatt brukt til finansiering av investeringsprosjekter.  

940 Bruk av disposisjonsfond  

Det er til sammen regnskapsført 16,9 mill. kr som bruk av disposisjonsfond. 5,6 mill. kr av dette 

er brukt til inndekning av merkostnader i driftsbudsjettet, vedtak KS-sak 049/17 og KS-sak 

91/17. 

 

4 mill. kr er brukt til midlertidig aktivitetssenter for funksjonshemmede.  Dette i henhold til 
vedtak i KS-sak 32/17. Videre er benyttet 2 mill. kr av disposisjonsfondet til å finansiere 
etablering av ridebane på Losby. Dette er i henhold til vedtak i KS-sak 67/17. 
 

4,5 mill. kr er i 2017 bruk av vedlikeholdsfondet. Fondet oppstår ved at deler av husleien 

avsettes til vedlikehold og benyttes i løpet av året. I 2017 fremgår dette som bruk av 

disposisjonsfond. Reelt sett går dette i balanse fordi årlig bruk og avsetning tilsvarer hverandre, 

se nedenfor under avsetning til bundne fond. Fra 2018 er denne avsetningen avviklet. 

 

Resterende bruk av disposisjonsfond på 0,8 mill. kr er bruk vedtatt i opprinnelig budsjett. 

                                                

 

 
6 Ekskl. eiendomsskatt 
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950 Bruk av bundne fond  

Det er til sammen regnskapsført 19,8 mill. kr i bruk av bundne fond. 7,5 mill. kr er benyttet til 

dekning av underskudd på vannområdet, jf. gjeldende retningslinjer for finansiering av 

selvkostområdene.  

 

9,1 mill. kr er ubrukte øremerkede midler fra 2016 som er overført til 2017. Midlene er statlige 

midler og har flere ulike formål. 

 

0,9 mill. kr er overføring til disposisjonsfond etter gjennomgang av kommunens fondsstruktur, 

tidligere avsetninger og bruk, KS-sak 150/16 og KS-sak 79/17. Tilsvarende beløp fremkommer 

som avsetning til disposisjonsfond. 

 

1,9 mill. kr av bruk av budne fond gjelder Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). 

 

Bruk av fond på feie- og tilsynsområdet er i 2017 belastet feiefondet med 0,4 mill. kr. 

 

Resterende, 400 000 kr, er bruk av gavefondsmidler ved sykehjemmene. 

540 Avsetninger til disposisjonsfond  

Det er til sammen regnskapsført 35,9 mill. kr som avsetning til disposisjonsfondet i 2017.  

0,9 mill. kr av dette er overføring av bundet investeringsfond, KS-sak 150/16 og KS-sak 79/17. 

Reell avsetning er på 35 mill. kr.  

 

30,5 mill. kr er avsetning vedtatt i opprinnelig budsjett 2017. I tillegg er 4,5 mill. kr er avsatt til 

disposisjonsfond for bruk til vedlikehold i 2017, se kommentarer under punket bruk av 

disposisjonsfond.  

550 Avsetninger til bundne fond  

Det er avsatt totalt 20 mill. kr til bundne fond i 2017. Renter av selvkostfondene er tilført 

fondene i tråd med gjeldende bestemmelser. For vann, feiing og byggesak utgjør dette hhv. 

0,8 mill. kr, 61 000 kr og 196 000 kr.  

 

Det er avsatt 4,6 mill. kr til fond for byggesak og 1,7 mill. kr er avsatt til renovasjonsfond. 

 

11,8 mill. kr er øremerkede midler fra 2017 og tidligere år. Disse er avsatt til fond for bruk i 

2018 eller senere år.  

 

0,2 mill. kr av avsetning til bundne fond gjelder overskudd i 2017 for Samarbeidsrådet for 

Nedre Romerike (SNR). 

 

Resterende avsetninger er avsetning av midler til gavefond og avsetning av renter på 

fondsmidler.  

570 Overføringer til kapitalregnskapet  

Det er til sammen overført 26,2 mill. kr fra driftsregnskapet til kapitalregnskapet i 2017 hvor av 

disponering av overskudd i 2016 utgjør 26,1 mill. kr, jf. KS-sak 48/17 og 92/17. 24,5 mill. kr av 
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disse midlene er avsatt til kommunens egenfinansiering av investeringer og de øvrige er 

vedtatt benyttet til finansiering av investeringer i 2017. 

 

Det er etter vedtak i KS-sak 128/17 og KS-sak 158/17 i tillegg overført 100 000 kr til avsetning 

på investeringsfond.  

5.4 Regnskapsskjema 1B7 

Sektor/ansvarsområde 
i 1000 kr 

Regnskap 
2017 

Revidert 
budsjett 2017 

Opprinnelig 
budsjett 2017 

Regnskap  
2016 

Fellesområdet -15 019 1 849 19 390 30 924 

Folkevalgte organer 11 348 12 273 12 140 8 373 

Rådmannen 3 418 3 686 2 340 -1 051 

Organisasjonsavdelingen 30 408 32 126 36 746 32 573 

Teknologiavdelingen 31 199 34 379 34 063 29 328 

Økonomiavdelingen 22 107 22 669 22 392 21 713 

Oppvekst og utdanning (OUS) 766 912 762 416 741 051 705 968 

Helse og omsorg (HOS) 523 138 544 136 522 670 492 958 

NAV 81 845 80 125 76 787 73 413 

Kultur (KUL) 58 952 60 964 54 458 55 780 

Teknisk (TEK) 219 445 240 706 232 028 197 023 

Sum netto utgifter sektorene (til skjema 1A) 1 733 753 1 795 328 1 754 066 1 647 002 

Vesentlige avvik mellom regnskap og revidert budsjett 

Fellesområdet 

Avviket på dette området gjelder i all hovedsak økte skatteinntekter. 

Sektorene og stabsavdelingene 

Sektorene og stabsavdelingene er omtalt tidligere i beretningen.  

                                                

 

 
7 Regnskapstallene i regnskapsskjema 1B for sektorene og stabsavdelingene omfatter ikke finansposter eller bruk av/avsetning 

til fond og andre statlige overføringer og vil derfor avvike i forhold til "Sektorenes mer-/mindreforbruk oppstilt tidligere. 
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6 Investeringsregnskapet 

6.1 Økonomiske oversikt 

 Noter 
Regnskap 

2017 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
2016 

Inntekter      

Salg av driftsmidler og fast eiendom  118 462 615 99 660 000 8 860 000 12 959 909 

Andre salgsinntekter  303 700 - - - 

Overføringer med krav til motytelse  6 516 642 73 850 000 73 850 000 8 031 698 

Kompensasjon for merverdiavgift  46 376 762 52 535 000 78 315 000 61 208 172 

Statlige overføringer  32 731 150 5 000 000 5 000 000 7 084 000 

Andre overføringer  30 266 850 - - 5 321 562 

Renteinntekter og utbytte  - - - - 

Sum inntekter  234 657 719 231 045 000 166 025 000 94 605 341 

 

 Noter 
Regnskap 

2017 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
2016 

Utgifter      

Lønnsutgifter  7 076 405 17 032 232 18 357 838 11 454 425 

Sosiale utgifter  2 330 802 2 742 580 2 739 162 2 011 287 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 

tjenesteproduksjonen 

 
303 114 246 375 915 400 632 533 000 365 549 897 

Kjøp av tjenester som erstatter 

tjenesteproduksjonen 

 
2 745 - - - 

Overføringer  50 541 641 49 835 000 75 615 000 61 573 013 

Renteutgifter og omkostninger  7 254 381 10 934 600 15 450 000 13 873 425 

Fordelte utgifter  -4 164 879 4 305 000 4 305 000 -4 261 137 

Sum utgifter 10 366 155 341 460 764 812 749 000 000 450 200 909 

 

 Noter 
Regnskap 

2017 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
2016 

Finanstransaksjoner      

Avdrag på lån  52 577 716 10 973 182 10 000 000 41 540 706 

Utlån  49 884 151 70 300 000 50 000 000 46 201 152 

Kjøp av aksjer og andeler  1 177 758 636 000 - 626 526 

Dekning av tidligere års udekket  - - - - 

Avsatt til ubundne investeringsfond 6 116 086 840 116 087 140 - 47 297 535 

Avsatt til bundne investeringsfond  2 237 360 - - 24 141 

Sum finansieringstransaksjoner  221 963 825 197 996 322 60 000 000 135 690 060 

 

Finansieringsbehov  353 461 447 427 716 133 642 975 000 491 285 628 

 

 Noter 
Regnskap 

2017 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
2016 

Dekket slik:      

Bruk av lån  240 864 783 358 150 000 607 975 000 372 596 132 

Salg av aksjer og andeler  2 214 000 - - - 

Mottatte avdrag på utlån  46 460 747 10 000 000 10 000 000 30 460 702 
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 Noter 
Regnskap 

2017 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
2016 

Overført fra driftsregnskapet 8 26 226 952 26 226 952 - 47 168 790 

Bruk av tidligere års udisponert  - - - - 

Bruk av disposisjonsfond  2 691 527 - - - 

Bruk av bundne driftsfond 6 - - - - 

Bruk av ubundne investeringsfond 6 28 073 770 31 553 000 25 000 000 29 980 000 

Bruk av bundne investeringsfond  6 929 669 1 786 182 - 11 080 004 

 

Sum finansiering  353 461 447 427 716 133 642 975 000 491 285 628 

 

Udekket/udisponert  - - - - 

6.2 Regnskapsskjema 2A 

 Regnskap 2017 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  
2016 

Investeringer i anleggsmidler 366 155 341 460 764 812 749 000 000 450 200 909 

Utlån og forskutteringer 49 884 151 70 300 000 50 000 000 46 201 152 

Kjøp av aksjer og andeler 1 177 758 636 000 - 626 526 

Avdrag på lån 52 577 716 10 973 182 10 000 000 41 540 706 

Dekning av tidligere års udekket underskudd - - - - 

Avsetninger 118 324 200 116 087 140 - 47 321 676 

Årets finansieringsbehov 588 119 166 658 761 133 809 000 000 585 890 969 

 

 Regnskap 2017 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  
2016 

Finansiert slik:     

Bruk av lånemidler 240 864 783 358 150 000 607 975 000 372 596 132 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 120 676 615 99 660 000 8 860 000 12 959 909 

Tilskudd til investeringer 62 998 000 5 000 000 5 000 000 12 405 562 

Kompensasjon for merverdiavgift 46 376 762 52 535 000 78 315 000 61 208 172 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 52 977 389 83 850 000 83 850 000 38 492 400 

Andre inntekter 303 700 - - - 

Sum ekstern finansiering 524 197 248 599 195 000 784 000 000 497 662 175 

 

 Regnskap 2017 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap  
2016 

Overført fra driftsregnskapet 26 226 952 26 226 952 - 47 168 790 

Bruk av tidligere års udisponerte - - - - 

Bruk av avsetninger 37 694 966 33 339 182 25 000 000 41 060 004 

Sum finansiering 588 119 166 658 761 133 809 000 000 585 890 969 

 

Udekket/udisponert - - - - 

Redegjørelse for vesentlige avvik mellom regnskapsført beløp og regulert budsjett. 

Det er gjennomført investeringer i anleggsmidler for 366,2 mill. kr i 2017. Dette er 94,6 mill. kr 

mindre enn revidert budsjett. Årsaken er i all hovedsak forsinket fremdrift. Investeringene i 

2017 er ca. 84 mill. kr mindre enn i 2016. 
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Det er utlånt 20,4 mill. kr mindre i startlån enn forutsatt i regulert budsjett.  

 

Årets finansieringsbehov er på 353,5 mill. kr. Dette er 74,3 mill. kr mindre enn regulert budsjett.  

Avviket kommer i hovedsak som en følge av lavere investeringsnivå og lavere utlån av startlån 

enn forutsatt i regulert budsjett. 

 

Det henvises også til note 10.  
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6.3 Regnskapsskjema 2B 

Skjemaet viser en spesifisert oppstilling av investeringer i anleggsmidler 

 

i 1 000 kr 

Regnskap 2017 Budsjett 2017 

Avdrag på lån 
Investeringer i 

anleggsmidler 

Utlån og 

forskutteringer 

Kjøp av aksjer og 

andeler 
Avsetninger Justert budsjett Oppr. budsjett 

Prosjektkontoret - 209 - - - 153 - 

Ødegården - veikulvert under jernbanen - 24 953 - - - 20 200 20 000 

Skårer Syd - Gangvei og fortau - 15 - - - 200 200 

Skårer syd - koordinering infrastruktur - 3 211 - - - 3 490 2 600 

Skårer syd - omlegging Gamleveien øst - 2 944 - - - 6 300 6 300 

Skårer syd - Bergerveien - 1 208 - - - 2 650 1 400 

Skårer Syd - infrastruktur Allmenningen - 1 703 - - - 4 000 4 000 

Finansiering av investeringer - - - - 116 087 116 087 - 

Turnhall - 826 - - - 2 000 - 

Aksjer og andeler - - - 1 138 2 214 636 - 

Solheim skole paviljong - 676 - - - - - 

Kjøp av boliger (utleieboliger) - 23 669 - - - 30 300 20 800 

Reguleringsplan Sørlikroa - KVU - -0 - - - - - 

Vannledning fra NRV-ledning til Skårersletta - 752 - - - 1 000 2 100 

Skårer avfallssug - 7 683 - - - 5 000 20 700 

Lørenskog kirkegård og gravlund - utvidelse - 4 794 - - - 5 100 5 000 

Framtia barnehage - 3 293 - - - 8 000 5 900 

Løkenåsveien 45 - 6 avd. barnehage - 2 703 - - - 2 500 35 300 

Rasta barnehage - utvidelse - 641 - - - 2 000 - 

Luhr skole - 13 997 - - - 20 000 20 900 

Ny Fjellhamar skole - 1 053 - - - 5 000 5 100 

Økt skolekapasitet - Rasta skole  - 935 - - - 1 500 2 200 

Rasta skole - utvidelse - 0 - - - - - 
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i 1 000 kr 

Regnskap 2017 Budsjett 2017 

Avdrag på lån 
Investeringer i 

anleggsmidler 

Utlån og 

forskutteringer 

Kjøp av aksjer og 

andeler 
Avsetninger Justert budsjett Oppr. budsjett 

Aktivitetssenter for funksjonshemmede - -0 - - - - 1 500 

Seniortreffsted - 393 - - - 2 000 10 000 

Hus til rus og psykisk helse - 617 - - - 1 000 6 400 

Hagasvingen 15-17 - rehabilitering/påbygg  - 52 514 - - - 54 000 80 100 

Omsorgsboliger - Løkenåsveien 45 - 3 523 - - - 3 500 5 100 

Botilbud for unge funksjonshemmede - 10 112 - 40 - 14 000 25 600 

Vasshjulet - 932 - - - 1 037 9 000 

Sørlihavna - servicebygg - 947 - - - 1 000 8 000 

Garchinggata - 1 725 - - - 2 000 72 000 

Skårersletta (gml fylkesvei) - 14 920 - - - 22 000 20 100 

Losbyveien - gang- og sykkelsti  - 1 084 - - - 1 200 3 100 

Hans Egedesvei - veikulvert - 4 501 - - - 4 500 5 100 

Skårer syd - infrastruktur VAR Per O. Lundsgate - 5 588 - - - 13 750 12 900 

Skårer Syd - Infrastruktur VAR Bjarne Haugens gate øst - 97 - - - 18 000 18 000 

Trykkøkningsstasjon Vallerud  - 1 246 - - - 5 000 11 000 

Bjørndalsveien utredning  - 536 - - - 1 000 8 200 

Fjellveien nord VA - 20 961 - - - 24 000 11 000 

Skårer Syd - infrastruktur VA etappe 1 - 15 721 - - - 18 000 38 100 

Skårer Syd - Løkentorget 2 og 3  - 360 - - - 800 800 

Røykåsbekken - unngå oversvømmelser - 1 435 - - - 1 300 - 

Skårer Syd - Løkenparken - 345 - - - 200 200 

Skårersletta - oppgradering av vannledning  - 21 - - - - 500 

Lørenskog Grønn Sentrum - Elveparken  - 14 072 - - - 10 986 - 

Lørenskog Stasjonsby vei 2 - 5 488 - - - - - 

Lørenskog Stasjonsby vei 3 og 9 - 360 - - - - - 

Lørenskog Hus ytterligere tiltak  - 356 - - - 235 - 

Rådmann Paulsens vei - overtatt - 30 267 - - - - - 
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i 1 000 kr 

Regnskap 2017 Budsjett 2017 

Avdrag på lån 
Investeringer i 

anleggsmidler 

Utlån og 

forskutteringer 

Kjøp av aksjer og 

andeler 
Avsetninger Justert budsjett Oppr. budsjett 

GSV Solheimveien - Visperud, regulering og forprosjekt - 2 - - - 500 2 000 

Kurland skole - rehabilitering - 1 062 - - - - - 

Skårer Syd - Infrastruktur vei Kåre B. Werners gate - 108 - - - - - 

Skårer syd - Løkentunet - 110 - - - - - 

Eiendommer - 559 - - - 4 700 124 700 

Formidlingslån 52 578 - 49 884 - 23 81 273 60 000 

Tilfluktsmidler - - - - 0 - - 

Mindre rehabilitering - bygg - 2 848 - - - 9 300 2 500 

Mindre utbedringer park- og veianlegg - 4 602 - - - 8 400 10 500 

Vannforsyning 2018-2021 - 10 807 - - - 16 850 7 100 

Avløp/overvann 2018-2021 - 17 372 - - - 22 955 37 300 

Renovasjon - 13 - - - 250 - 

IKT - 31 489 - - - 38 475 32 200 

Oppfølging i garantitiden - 431 - - - 4 128 2 600 

Trafikksikring skoleveier - 479 - - - 2 874 4 400 

Veilys og målere - 6 987 - - - 7 134 5 900 

Oppgradering av gater og fortau - 379 - - - 763 600 

Biler og maskiner eks. VAR - 3 717 - - - 4 900 4 100 

Midlertidige tiltak bygg - -54 - - - 700 - 

Rehabilitering skoler - 1 804 - - - 15 000 12 900 

Lørenskog hus - 55 - - - 4 745 3 000 

Utbygging barnehager - - - - - 190 - 

 52 578 366 155 49 884 1 178 118 324 658 761 809 000 
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7 Balansen 

 Noter Regnskap 2017 Regnskap 2016 

EIENDELER    

Anleggsmidler  7 153 152 842 6 767 279 037 

Herav:    

Faste eiendommer og anlegg 13 4 246 282 061 4 061 110 966 

Utstyr, maskiner og transportmidler 13 115 209 149 74 926 136 

Utlån  279 044 925 275 348 193 

Konserninterne langsiktige fordringer    

Aksjer og andeler 5 222 880 378 222 242 620 

Pensjonsmidler 2 2 289 736 329 2 133 651 122 

Omløpsmidler  1 035 090 085 860 097 899 

Herav:    

Kortsiktige fordringer  218 492 708 166 912 671 

Konserninterne kortsiktige fordringer  - - 

Premieavvik  - - 

Aksjer og andeler 9 50 640 631 3 827 482 

Sertifikater  - - 

Obligasjoner 9 27 471 850 31 793 800 

Derivater  - - 

Kasse, postgiro, bankinnskudd  738 484 896 657 567 946 

SUM EIENDELER  8 188 242 928 7 627 401 937 
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EGENKAPITAL OG GJELD Noter Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Egenkapital  1 684 887 048 1 373 094 115 

Herav:    

Disposisjonsfond 6 174 433 962 155 505 143 

Bundne driftsfond 6 72 854 477 72 726 249 

Ubundne investeringsfond 6 123 657 272 38 335 729 

Bundne investeringsfond 6 27 910 257 32 537 342 

Regnskapsmessig mindreforbruk 11 71 124 624 27 574 140 

Regnskapsmessig merforbruk  - - 

Udisponert i investeringsregnskapet  - - 

Udekket i investeringsregnskapet  - - 

Kapitalkonto 7 1 217 993 049 1 049 502 105 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift  -3 086 593 -3 086 593 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest  - - 

Langsiktig gjeld  6 096 788 407 5 873 495 329 

Herav:    

Pensjonsforpliktelser 2 2 577 645 623 2 453 957 463 

Ihendehaverobligasjonslån  - - 

Sertifikatlån 4 659 000 000 659 000 000 

Andre lån 4 2 860 142 784 2 760 537 866 

Konsernintern langsiktig gjeld  - - 

Kortsiktig gjeld  406 567 410 380 812 430 

Herav:    

Kassekredittlån  - - 

Annen kortsiktig gjeld  406 567 410 380 812 430 

Derivater  - - 

Konsernintern kortsiktig gjeld  - - 

Premieavvik  - - 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  8 188 242 865 7 627 401 874 

 

MEMORIAKONTI Noter Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Memoriakonto           252 972 775           250 934 567  

Herav:    

Ubrukte lånemidler 15          160 867 336           154 932 118  

Ubrukte konserninterne lånemidler                          -                            -    

Andre memoriakonti             92 105 439             96 002 448  

Motkonto for memoriakontiene          -252 972 775          -250 934 567  
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8 Noter  

8.1 Note 1 - Endring i arbeidskapitalen 

Oversikten for anskaffelse og anvendelse av midler omfatter bevilgningsregnskapets eksterne 

transaksjoner, dvs. regnskapets utgifter og inntekter, utbetalings- og innbetalingsposter.  

 

 
Regnskap 

2017 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
Budsjett 

Regnskap 
2016 

Anskaffelse og anvendelse av midler     

Anskaffelse av midler     

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 2 708 872 002 2 584 018 257 2 551 492 400 2 507 519 323 

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 234 657 719 231 045 000 166 025 000 94 605 341 

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 314 062 792 398 229 000 648 024 000 446 595 146 

Sum anskaffelse av midler 3 257 592 513 3 213 292 257 3 365 541 400 3 048 719 809 

Anvendelse av midler     

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 2 432 252 967 2 396 348 287 2 322 879 100 2 285 471 698 

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 358 900 960 449 830 212 733 550 000 436 327 485 

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 323 136 596 306 483 782 289 090 000 310 425 632 

Sum anvendelse av midler 3 114 290 523 3 152 662 281 3 345 519 100 3 032 224 814 

 

 
Regnskap 

2017 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
Budsjett 

Regnskap 
2016 

Anskaffelse - anvendelse av midler 143 301 990 60 629 976 20 022 300 16 494 995 

Endring i ubrukte lånemidler 5 935 217 - - 64 203 868 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift - - - - 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK invest - - - - 

Endring i arbeidskapital 149 237 207 60 629 976 20 022 300 80 698 863 

Avsetninger og bruk av avsetninger     

Avsetninger 245 324 661 153 989 340 36 983 200 198 940 769 

Bruk av avsetninger 102 022 672 100 718 214 41 860 900 182 445 773 

Til avsetning senere år - - - - 

Netto avsetninger 143 301 989 53 271 126 -4 877 700 16 494 995 

Interne overføringer og fordelinger     

Interne inntekter mv 194 087 544 174 284 189 145 916 400 206 752 427 

Interne utgifter mv 194 087 545 174 284 189 145 916 400 206 752 427 

Netto interne overføringer -1 - - - 
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Oversikt endring arbeidskapital 
Regnskap 

2017 
Regnskap 

2016 

OMLØPSMIDLER   

Endring betalingsmidler 80 889 050 204 099 963 

Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater -4 321 950 -47 774 280 

Endring kortsiktige fordringer 51 586 937 2 926 472 

Endring premieavvik - - 

Endring aksjer og andeler 46 838 149 -20 511 401 

Endring omløpsmidler (A) 174 992 186 138 740 754 

Endring kortsiktig gjeld (B) -25 754 980 -58 041 891 

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 149 237 206 80 698 863 

8.2 Note 2 - Pensjon 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen 

1. januar 2011 ble det opprettet egen pensjonskasse; Lørenskog kommunale pensjonskasse. 

Kommunen har fortsatt kollektive pensjonsordninger for sine ansatte i Kommunal Lands-

pensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Ordningene gir ved full opptjening en 

alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% 

av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet fra tallet på opptjenings-

år og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå 

som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. 

 

Framtidige premier vil påvirkes av risikomessig over- og underskudd på nåværende og 

tidligere ansatte både i kommunen og i andre kommuner som inngår i ordningen. Premien vil 

også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp. 

 

Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon 

(AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt ut forsikringsmessig dekket, og det er 

heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. 

Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet 

Kommunal regnskapspraksis medfører at årets påløpte pensjonsforpliktelse for kommunen til 

framtidig egenandel på 50% av AFP på medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 år og fram til 

fylte 65 år ikke er utgiftsført i driftsregnskapet. Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt 

regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, i 

dette tilfelle når den ansatte arbeider og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med 

pensjon. Denne påløpte betalingsforpliktelsen som forfaller frem i tid, skulle ha blitt klassifisert 

som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, og den 

vil først bli gjennomført fra det tidspunkt dette presiseres fra departementet eller God 

kommunal regnskapsskikk. 

Periodisering av pensjon i henhold til forskrift i forhold til kommunelovens bestemmelser 

Regnskapsføring av pensjon skjer i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning. 

Reglene om bokføring av pensjonsutgifter i §13 i forskriften har kommet til uttrykk i regnskapet 
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ved at det som er avsatt via lønnskjøringer vedrørende pensjoner, er fratrukket premiebetaling 

til pensjonsordningene. 

Årets premieavvik 

Pensjonsutgiftene er økt eller redusert i samsvar med årets premieavvik. Videre er det foretatt 

en postering under samme kapittel (lønn) som tilsvarer årets premieavvik. Dette er gjort som 

en følge av at premieavviket blir vurdert til å være en for usikker fordring eller gjeldspost. Dette 

avviker fra forskriften som forutsetter føring over 1-7 år. Beregningsforutsetningene er fastsatt i 

medhold av forskriften §13-5 og av pensjonsordningene. 

Premiefond 

Premiefond kan benyttes til dekning av fremtidige premier for pensjonsforsikringer. Premie-

fondet er bokført i forsikringsselskapenes regnskap og inngår ikke i kommunens regnskap, 

men er "øremerket" hver enkel kunde. 

 

Midlene i premiefondet består hovedsakelig av; innbetalt premie ut over forfalt premie, 

disponert risikoresultat og disponert renteresultat. Det ble i 2017 brukt 2 604 987 kr av 

premiefond i KLP og 20 mill. kr fra LKPK. Total er det brukt 22 604 987 kr av premiefondet i 

2017. 

 

Premiefondet i Lørenskog kommunale pensjonskasse er på 72 mill. kr. Premiefondet i KLP er 

27 748 kr. 

 

PENSJONSORDNING 

i 1 000 kr 
KLP SPK LKPK Sum 

Arbeids-
giveravgift 

Pensjonskostnad 11 592 28 277 79 948     

Netto pensjonskostnad i henhold til aktuarberegning      

-årets pensjonspremie (ekskl. adm. kostnad) -11 512 -28 292 -115 075     

=Årets premieavvik -80 14 35 127 35 061 4 944 

Totalt premieavvik inklusive arbeidsgiveravgift         40 005    

 

 

Premieavviket er belastet samme år som det føres. 
 

PENSJONSORDNING KLP SPK LKPK Sum 

Midler og forpliktelser: Midler 
For- 

pliktelser 
Midler 

For- 

pliktelser 
Midler 

For- 

pliktelser 
 

Faktisk (aktuarberegnet) 

31.12 
199 957  -220 972 294 520 -417 965 1 795 259 -1 903 130 

 2 289 736 
-2 542 067 

I henhold til regnskap 31.12   -21 015   -123 455   -107 871  - 252 341 

Arbeidsgiveravgift av netto 

pensjonsforpliktelse 31.12. 
-2 963    -17 406   

 
-15 210 

 
  - 35 580 -2 963  

PENSJONSORDNING KLP SPK LKPK Sum 
Arbeids-

giveravgift 

Premieavvik: 0 0 0     

Akkumulert 1.1.2017 
      -80 

80  
    14 

-14  
     35 127       

-35 127  
 35 061 
-35 061 

4 944 
-4 944 

Netto endring i premieavvik 2017      

Premieavvik 31.12.2017       
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PENSJONSORDNING KLP SPK LKPK Sum 

Estimatavvik per 01.01 for 

fjoråret: 
2 554 -5 482 28 785 -14 981 3 219 -7 427  

 

Økonomiske forutsetninger er slik for de 3 ordningene: 

  KLP SPK LKPK 

Avkastning pensjonsmidler 4,50 % 4,20 % 4,50 % 

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 4,00 % 

Årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 % 2,97 % 

Årlig G-regulering 2,97 % 2,97 % 2,97 % 

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,20 %  2,20 % 

8.3 Note 3 - Garantiansvar 

Personer, firma, organisasjoner Konto 
Garantiansvar 

31.12.15 
Utløpsdato 

 

KOMMUNALBANKEN    

Roaf 2920002 51 992 611 10.11.2038 

Sum  51 992 611  

 

Husbanken    

Vangen Barnehage 2920007 615 372 2031 

Sørli Barnehage BA 2920006 805 350 10.08.2024 

Boligstiftelsen NSB-Tele 2920010 4 310 150 05.12.2024 

Nesåsen Barnehage SA 2920022 4 496 672  

Sum  10 227 544  

 

Kommunekreditt    

Rudolf Steinerskolen  2937009 7 652 119 13.11.2034 

Sum  7 652 119  

 

Strømmen sparebank    

Kurland fotballklubb 2920009 88 869 2018 

Sum  88 869  

 

Private utleiere  1 569 129  

Kommunale utleiere  9 670 137  

Sum  11 239 266 2016 

 

Totalsum  81 200 409  
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8.4 Note 4 - Lån 

 Lånenummer 
Lånets 
formål 

Opprinnelig 
låneopptak 

Opprinnelig 
lånebeløp 

Rente 
31.12.2017 

Rente-
regulering 

Opprinnelig 
løpetid 

Siste 
avdrag 

Avdrag 
utgiftsført i 

regnskapsåret 

Gjeld 
31.12.2017 

              

Kommunens lån:           

Kommunekreditt 
  

83175048556 Div. investering 25.11.2003 200 000 000 1,750 % Flyt 22 25.11.2025 41 000 000 159 000 000 

83175048548 Div. investering 24.05.2005 100 000 000 1,550 % Flyt 25 26.05.2030 0 100 000 000 

83175431597 Div. investering 08.03.2016 200 000 000 1,480 % Flyt 20 08.03.2036 10 000 000 182 500 000 

Kommunalbanken 20080181 Div. investering 02.05.2008 250 000 000 1,370 % Flyt 13 04.11.2021   250 000 000 

20080166 Div. investering 24.04.2008 210 000 000 1,500 % Flyt 25 25.04.2033 5 000 000 205 000 000 

20100416 Div. investering 20.07.2010 290 000 000 1,430 % Flyt 29 20.07.2039   290 000 000 

20100239 Div. investering 05.05.2010 430 000 000 1,370 % Flyt 30 07.05.2040 14 333 340 322 499 950 

20100653 Div. investering 14.10.2010 300 000 000 1,400 % Flyt 30 12.10.2040 10 000 000 230 000 000 

20160286 Div. investering 2002/2011 297 500 000 1,430 % Flyt 10 15.06.2026   297 500 000 

20160614 Div. investering 05.12.2016 200 000 000 2,570 % Fast 20 05.12.2036 10 000 000 190 000 000 

20170633 Div. investering 08.12.2017 200 000 000 1,380 % Flyt 10 08.12.2027   200 000 000 

Sertifikatlån 
NO0010806128 Div. investering 15.09.2011 359 000 000 1,076 % Flyt 

12 mnd, 
14.09.2018 

   359 000 000 

NO0010811078 Div. investering 2004/2010 348 000 000 1,014 % Flyt 
3 mnd, 

23.11.2018 
   300 000 000 

Husbanken 
Lån til videre-
formidling 
Husbanken 

11483015 Etableringslån 30.04.2002 18 000 000 1,511 % Flyt 30 01.05.2032 655 569 10 759 713 

11498023 Startlån 07.03.2005 15 000 000 1,620 % Flyt 30 01.04.2035 10 325 383 830 988 

11498023 Startlån 01.05.2011 15 000 000 1,620 % Flyt 30 01.04.2041   7 782 820 

11510375 Startlån 18.06.2009 60 000 000 1,306 % Fast 25 01.07.2034 2 309 765 43 505 110 

11514126 Startlån 02.07.2010 27 000 000 1,306 % Fast 30 01.08.2040 1 015 569 25 232 071 

11514126 Startlån 01.11.2011 3 000 000 3,273 % Fast 28 01.08.2040   2 797 717 

11534844 Startlån 12.04.2016 28 000 000 1,584 % Flyt 30 01.05.2046 6 308 593 21 481 115 

11534844 Startlån 07.10.2016 12 000 000 1,584 % Flyt 49 01.11.2066   11 841 030 

11532030 Startlån 14.04.2015 45 000 000 1,584 % Flyt 30 01.05.2045 4 496 557 28 287 514 

11523894 Startlån 25.04.2013 56 250 000 1,584 % Flyt 30 24.04.2043 756 072 24 613 108 

11528878 Startlån 01.04.2014 27 300 000 1,584 % Flyt 30 01.11.2044 2 198 710 23 454 513 
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 Lånenummer 
Lånets 
formål 

Opprinnelig 
låneopptak 

Opprinnelig 
lånebeløp 

Rente 
31.12.2017 

Rente-
regulering 

Opprinnelig 
løpetid 

Siste 
avdrag 

Avdrag 
utgiftsført i 

regnskapsåret 

Gjeld 
31.12.2017 

11520310 Startlån 20.03.2012 65 000 000 1,581 % Flyt 29 15.02.2042 1 716 734 21 929 743 

11516649 Startlån 28.03.2011 30 000 000 1,891 % Fast 25 01.04.2036 1 363 638 25 227 267 

11505844 Startlån 03.04.2008 30 000 000 1,584 % Flyt 25 01.05.2033 20 778 005 5 142 684 

11537565 Startlån 26.05.2017 50 000 000 1,584 % Flyt 30 01.06.1947 653 121 49 346 879 

Totalsum innlån 2017 146 645 082 3 462 892 784 

 

 

 Avdrag utgiftsført i regnskapsåret Gjeld per 31.12.2017 

Herav lån til videreformidling 2017 52 577 716 302 232 272 

Kommunens egne lån, betalte avdrag og renter i 2017 94 067 366 3 160 660 512 

Avdrag på lån av vedlikeholdsfond 550 000   

Avdrag egne lån driftsregnskapet art 15101 i 2017 94 617 366   

Finansiell leasing to haller solgt Lørenskog kommunale pensjonskasse 
 

3 750 000 56 250 000 

  3 519 142 784 
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8.5 Note 5 - Aksjer og andeler (anleggsmidler) 

Selskapets navn Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel i selskapet 

Lørenskog kommunale pensjonskasse 165 900 000  100 % 

KLP Egenkapitalinnskudd 5 626 066   

Mailandveien 8A og 10 46 749 193  100 % 

Nedre Romerike Avløpsselskap AS 1  1/3 andeler 

Nedre Romerike Vannverk AS 5 001  7/28 aksjer 

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS -   

Nedre Romerike Vannverk IKS -   

ROAF IKS Andelskapital 300 000  6/28 andeler 

Norasonde AS 383 000  4535/29900 aksjer 

NITOR (Lørenskog Tiltakskontor) 3 000 000  100 % 

Romerike Revisjon IKS 199 500  1/13 andel 

Romerike krisesenter IKS -  12,90 % 

Romerike Kontrollutvalgssekretæriat IKS -  13,10 % 

Furumo 1   

OBOS 2 500  10 andeler 

LBBL 6 000  10 andeler 

Berg Studentby NTNU 2  2 andeler 

Studenthjemmet Bergen 2  2 andeler 

Studentersamfunnets Hus AL 1   

Andel aksjekapital Kinoalliansen AS 5 000   

Stiftelsen utleieboliger BORI 25 000   

Nedre Romerike brann og redningsvesen 
IKS 

639 111,00 
 

19,85 % 

Bårliskogen Borettslag 40 000,00   

               222 880 378   

 

Lørenskog kommunale pensjonskasse mottok 2 eiendommer i tinginnskudd i 2011 som ble 

verdisatt til 115,9 mill. kr, i tillegg til 50 mill. kr i kontantoverføring. 
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8.6 Note 6 - Fondsregnskap 

Oversikten under viser balansesummene på de ulike fondsgrupper og hva som er avsatt og 

brukt av fond i løpet av regnskapsåret 2017. Det er en differanse mellom bundne driftsfond og 

bundne investeringsfond som har sin årsak i at fond for tilfluktsrom ligger i feil fondsgruppe.  

Balansen 

Kapittel Balansen 01.01.2017 31.12.2017 Endring 

2.51 Bundne driftsfond -72 726 249 -72 854 477  

2.53 Ubundne investeringsfond -38 335 729 -123 657 272  

2.55 Bundne investeringsfond -32 537 342 -27 910 257  

2.56 Disposisjonsfond -155 505 143 -174 433 962  

Sum   -299 104 464 -398 855 968 99 751 504 

Drifts- og investeringsregnskapet 

Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Sum 

Art Beløp Art Beløp Beløp 

940 -16 964 000 940+948 -30 765 297  

540 35 892 819 548 116 086 840 104 250 362 

Endring 18 928 819  85 321 543  

950 -19 789 566 958 -6 929 669  

550 19 983 018 550 2 237 360 -4 498 858 

Endring 193 452  -4 692 310  

Endring drifts- og investeringsregnskapet 99 751 504 

Disposisjonsfond 

Disposisjonsfond Beholdning Opprinnelig budsjett Revidert budsjett 

Beholdning 01.01.2017 155 505 143    

Avsetninger til fondet 35 892 819 36 983 200 37 902 200 

Bruk av fondet i driftsregnskapet -16 964 000 -7 562 200 -19 177 200 

Bruk av fondet i investeringsregnskapet     

Beholdning fra balanse 31.12.2017 174 433 962     

Ubundne investeringsfond 

Ubundne investeringsfond Beholdning Opprinnelig budsjett Revidert budsjett 

Beholdning 01.01.2017 38 335 729    

Avsetninger til fondet 116 086 840 0 116 087 140 

Bruk av fondet i driftsregnskapet     

Bruk av fondet i investeringsregnskapet -30 765 297 -25 000 000 -31 553 000 

Beholdning fra balanse 31.12.2016 123 657 272    
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Bundne driftsfond 

Bundne driftsfond  Opprinnelig budsjett Revidert budsjett 

Beholdning 01.01.2017 72 726 249    

Avsetninger til fondet 19 983 018 0 0 

Bruk av fondet i driftsregnskapet -19 789 566 -9 298 700 -20 627 692 

Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0    

Beregnet beholdning 31.12.2017 72 854 477    

Beholdning fra balanse 31.12.2017 72 854 477     

Bundne investeringsfond 

Bundne investeringsfond  Opprinnelig budsjett Revidert budsjett 

Beholdning 01.01.2017 32 537 342    

Avsetninger til fondet 2 237 360 0 0 

Bruk av fondet i driftsregnskapet 0    

Bruk av fondet i investeringsregnskapet -6 929 669 0 -1 786 182 

Beregnet beholdning 31.12.2017 27 910 257    

Beholdning fra balanse 31.12.2017 27 910 257     

 

Se for øvrig redegjørelse under "Regnskapsskjema 1A" 
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8.7 Note 7 - Kapitalkonto 

01.01.2017 Balanse (underskudd i kapital) 0 01.01.2017 Balanse (kapital) 1 049 502 105 

Debetposteringer i året: 552 768 834 Kreditposteringer i året: 721 259 778 

Salg av fast eiendom og anlegg 16 712 951 Aktivering av fast eiendom og anlegg 310 030 658 

Ned- og avskriving av fast eiendom og 
anlegg 

108 146 612     

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 171 470 
Aktivering av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

50 935 860 

Avskrivninger av utstyr, maskiner og 
transportmidler 

10 481 377 Kjøp av aksjer og andeler 1 172 758 

Utlån næring 60 000 Oppskrivning av aksjer og andeler 0 

Avskrivning div. lån 560 000   

Avdrag på utlån start-/etableringslån 46 460 747 Utlån sosiallån 1 728 863 

Av- og nedskrivning på utlån startlån 917 141   

Avdrag på sosiallån 661 838 Avdrag på eksterne lån 147 195 082 

Avdrag på tap boliggarantier 3 000 Utlån sosiale garantier 188 879  

Mottatte sosiale garantier 13 963 Utlån start-/etableringslån 49 918 980 

Omgjøring av sosiale lån til bidrag 23 300   

Bruk av midler fra eksterne lån 240 864 783 Aktivering av pensjonsmidler 156 085 207 

Pensjonsforpliktelser 127 691 651 Aga netto pensjonsforpliktelser 4 003 491 

    

31.12.2017 Balanse kapitalkonto 1 217 993 050 
31.12.2017 Balanse (underskudd i 
kapital) 

0 

8.8 Note 8 - Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 

 Budsjett 2017 Regnskap 2017 

Art/Konto: 15700 Overført fra kapitalregnskapet      26 226 951     26 226 951  

 

 Budsjett 2017 Regnskap 2017 

Art/Konto: 39700 Overført fra driftsregnskapet     -26 226 951     -26 226 952  

 

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet er vedtatt i følgende saker: 

 

 26,1 mill. kr – KS-sak   48/17 – "Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk i 2016" 

   0,1 mill. kr – KS-sak 158/17 –  "Lønnskompensasjon teknisk sektor knyttet til  

investeringsprosjekter" 
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8.9 Note 9A - Fondsobligasjoner 

Ansvarlig lån/fondsobligasjon 
Anskaffet 

dato 
Call- 
dato 

Pålydende 
i NOK 

Anskaffelsesverdi/ 
opprinnelig investert 

beløp 

Renteavkastning 
per 31.12.2016 

Ligningskurs 
31.12.2016 
(NFMF***) 

Ligningsverdi 
31.12.2016 

Bokført verdi 
31.12.2016 (LVP**) 

Totens Sparebank mar. 08 des. 21 500 000 500 000 2,37 % 94,45          472 250          472 250  

Sparebanken 1 Nordvest mar. 08 mar. 18 5 000 000 5 000 000 3,61 % 100,08       5 004 000        5 000 000  

Soknedal Sparebank mai. 08 apr. 18 2 000 000 2 000 000 3,61 % 99,98       1 999 600        1 999 600  

Storebrand Livsforsikring AS  mai. 08 mai. 18 20 000 000 20 000 000 4,80 % 101,10      20 220 000      20 000 000  

Totalt 2.1120.XX   27 500 000 27 500 000 4,45 %       27 695 850      27 471 850  

* Anskaffelsesverdi hensyntatt valutasikring 

** LVP = Laveste verdis prinsipp (lavest av anskaffelsesverdi og markedsverdi) 

***  NFMF = Norsk fondsmeglerforbund 

8.10 Note 9B - Eiendomsplasseringer 

Plassering Kjøpt dato 

Anskaffelsesverdi/opprinnelig 

investert beløp  

(justert for overkursfond) 

Bokført verdi  

(justert for overkursfond og 

valutasikringer) 

Siste kjente 

verdi 

Avkastning 

2016 

Bokført verdi 

(LVP*) 

Avkastning i 

% av verdi 

Storebrand Privat Investor 30.05.2006                     8 118 583              2 877 481                     -         -1 108 496  - -39 % 

NLI Eiendomsinvest AS 21.11.2006                     2 654 709                  925 000                     -              -70 110  - -8 % 

Sum eiendom                     10 773 292              3 802 481                     -         -1 178 606  - -31 % 

8.11 Note 9C – Pengemarkedsfond 

Konto Plassering Kjøpt dato 

Anskaffelses-
verdi/ 

opprinnelig 
investert beløp 

Verdi  
6.3.2017 

Verdi  
31.12.2017 

Avkastning  
2017 

Bokført verdi* 
31.12.2017 

Avkastning i % 
av verdi 

(annualisert) 

2187010 
PLUSS Likviditet II 
(Fondsforvaltning) 

06.03.2017 50 000 000 50 000 000 50 640 631 640 631 50 640 631 1,6 % 

Totalt fond 2017   50 000 000 50 000 000 50 640 631 640 631 50 640 631 27 471 850 
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8.12 Note 9D - Rentebytteavtaler knyttet til kommunens gjeld - sikring 

Motpart Kontraktsnummer Type risiko/ sikring Sikret beløp Varighet sikring Jfr. finansreglement 

Nordea 788737/1672916 

renterisiko/ 
kontantstrømsikring 

550 000 000 31.07.2028 Pkt. 7 

Nordea 1004752/1263714 118 000 000 12.04.2021 Pkt. 7 

Nordea 1019185/1284313 300 000 000 27.06.2021 Pkt. 7 

Nordea 1093066/1387888 290 000 000 21.01.2019 Pkt. 7 

Nordea 1093077/1546627 400 000 000 05.02.2020 Pkt. 7 

   1 658 000 000   

8.13 Note 9E - Rentebytteavtaler knyttet til selvkostinvesteringer (VAR) - sikring 

Motpart Kontraktsnummer Type risiko  Varighet sikring Jfr. finansreglement 

Nordea 1435233/1952954 
renterisiko/ 

kontantstrømsikring 
150 000 000 25.09.2019 Pkt. 7 

   150 000 000   

 

Formålet med sikringene er å redusere den netto virkning endringer i markedsrenten (NIBOR) har på kommunens fremtidige rente-

betalinger på eksisterende gjeld. Den sikrede risikoen er variabiliteten i fremtidige rentebetalinger på grunn av forandringer i NIBOR-

renten. Sikringen er videre innrettet mot at rentekostnadene skal svinge med endringer i 5-års swaprente for å sammenfalle med 

endringer i kommunens inntekter under selvkostområder (ref. beregning av kalkylerente for selvkostområdet). 
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8.14 Note 10 – Investeringsregnskap 

Beslutn.-
punkt 

Prosjekt-
nummer 

Prosjektnavn Ramme* 
Bokført tidligere 

år 
Revidert 

årsbudsjett 
Regnskap per 

2017 

Avvik 
revidert 

årsbudsjett – 
regnskap 

2017 

Kommentar fremdrift/økonomi 

BP0 V1611 
Skårersletta, oppgradering av 
vannledning (P801604) 

- 545 - 21 -21 

Fremdrift: Prosjektet videreføres som 
en del av V1408 Skårersletta. 
 
Prosjektet avsluttes. 
 

BP0 V1704 Seniortreffsted 10 000 - 2 000 393 1 607 

Fremdrift: Arbeid med skisseprosjekt 
pågår. Det planlegges politisk sak for 
BP1-beslutning våren 2018.  
 
Økonomi: Prosjektet er i tidligfase og 
kalkyle er ikke utarbeidet.  

BP0 V1706 
GSV Solheimveien-Visperud, 
regulering og forprosj. 

2 000 - 500 2 498 

Fremdrift: Arbeid med 
konseptvalgutredning for å etablere 
gang- og sykkelvei på strekningen 
Solheim-Visperud pågår. Lørenskog 
kommune samarbeider med Akershus 
fylkeskommune og Statens Vegvesen. 
Prosjekteieransvar ikke endelig avklart.  
 
Økonomi: Prosjektet er i tidligfase og 
kalkyle er ikke utarbeidet. 

BP1 V1001 Garchinggata (K8501) 170 000 2 309 2 000 1 725 275 

Fremdrift: Prosjektet planlegger å legge 
frem BP2-beslutning for politisk 
behandling høsten 2018. Samtidig er 
det planlagt oppstart av 
anleggsarbeider.    
 
Økonomi: Prosjektet er i tidligfase og 
kalkyle er ikke utarbeidet. Prosjektet er 
avhengig av ekstern finansiering for å 
bli gjennomført.  

BP1 V1303 Vasshjulet Losby (K6625) 19 000 1 306 1 037 932 105 

Fremdrift: BP2-sak legges frem for 
politisk behandling i februar 2018.  
 
Økonomi: Kalkyle vesentlig høyere enn 
i BP1-sak på grunn av uteglemte 
kostnadselementer, samt at Vasshjulet 
er i dårligere stand enn først antatt. 
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Beslutn.-
punkt 

Prosjekt-
nummer 

Prosjektnavn Ramme* 
Bokført tidligere 

år 
Revidert 

årsbudsjett 
Regnskap per 

2017 

Avvik 
revidert 

årsbudsjett – 
regnskap 

2017 

Kommentar fremdrift/økonomi 

BP1 V1403 Fjellhamar skole (K2232) 723 000 3 644 5 000 1 053 3 947 

Fremdrift: Områderegulering for 
Fjellhamar sentrum er gjenopptatt. 
  
Økonomi: Prosjektet er i 
planleggingsfase og BP2-kalkyle er ikke 
utarbeidet. 

BP1 V1408 
Forprosjekt Skårersletta (gml 
fylkesvei) (K8530) 

500 000 4 794 22 000 14 920 7 080 

Fremdrift: Arbeidet med overvannsplan 
for sentralområdet er startet opp. 
Tidspunkt for BP2-beslutning er 
avhengig av ferdigstillelse av 
overvannsplan samt avklaringer mot 
Akershus fylkeskommune vedr. 
finansiering. 
 
Økonomi: Prosjektet er i 
planleggingsfase og BP2-kalkyle er ikke 
utarbeidet.  

BP1 V1507 
Bjørndalsveien utredning 
(P801510/K8334) 

7 900 745 1 000 536 464 

Fremdrift: Prosjektet har BP1-
beslutning og forprosjekt starter opp 
våren 2018. I tillegg pågår forhandlinger 
med grunneiere. 
 
Økonomi: Prosjektet er i tidligfase og 
kalkyle er ikke utarbeidet. 

BP1 V1509 Skårer avfallsbehandling 109 900 6 223 5 000 7 683 -2 683 

Fremdrift: På grunn av regulering ble 
prosjektets ferdigstillelse utsatt til 2019. 
Det forventes en endring i forbindelse 
med permanent avkjørsel fra 
Gamleveien i 2018. Kostnads-
konsekvens er ikke beregnet. 
 
Økonomi: Prosjektet er i forprosjektfase 
og BP2-kalkyle kalkyle er ikke 
utarbeidet. Usikkerhetsanalyse utsatt til 
våren 2018. Prosjektvurdering med 
15% usikkerhet gir totalkostnad på 115 
mill. kr. 
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Beslutn.-
punkt 

Prosjekt-
nummer 

Prosjektnavn Ramme* 
Bokført tidligere 

år 
Revidert 

årsbudsjett 
Regnskap per 

2017 

Avvik 
revidert 

årsbudsjett – 
regnskap 

2017 

Kommentar fremdrift/økonomi 

BP1 V1601 
Lørenskog kirkegård og gravlund, 
utvidelse 

93 000 894 5 100 4 794 306 

Fremdrift: Prosjektet er i forprosjektfase 
og det planlegges BP2-sak for politisk 
behandling våren 2018. 
 
Økonomi: Prosjektet er i tidligfase og 
kalkyle er ikke utarbeidet. 

BP1 V1602 
Løkenåsveien 45 - 
omsorgsboliger 

115 100 - 3 500 3 523 -23 

Fremdrift: Det forventes tilbud fra tre 
prekvalifiserte entreprenører i januar 
2018 og det planlegges BP2-sak for 
politisk behandling i juni 2018. 
 
Økonomi: Prosjektet er i 
planleggingsfase og kostnadsramme 
BP2 foreligger ikke ennå. 

BP1 V1603 Sørlihavna, servicebygg 12 000 18 1 000 947 53 

Fremdrift: Forprosjekt er startet opp og 
rådmannen har fått fullmakt til å 
fremforhandle en totalentreprisekontrakt 
i forkant av BP2-saken som legges 
frem for politisk behandling i mars 2018. 
 
Økonomi: Prosjektet har en 
kostnadsramme P85 på 16,1 mill. kr i 
kommende BP2-sak. 

BP1 V1606 
Losbyveien, gang- og sykkelsti 
(P451505) 

53 000 740 1 200 1 084 116 

Fremdrift: Vedtatt reguleringsplan er 
premiss for å etablere gang- og 
sykkelsti langs Losbyveien. Det jobbes 
nå med alternativ 2. Fylkesmannen er 
kritisk til omdisponering av dyrket mark i 
sin uttalelse. Dette påvirker videre 
fremdrift. 
 
Økonomi: Prosjektet er i tidligfase og 
endelig kalkyle er ikke utarbeidet. 
Videre fremdrift avhenger av ekstern 
finansiering. 

BP1 V1607 Hans Egedesvei - kulvert 47 000 2 219 4 500 4 501 -1 

Fremdrift: Klage på 
reguleringsplanvedtaket er sendt 
Fylkesmannen til behandling. Dette kan 
få konsekvenser for videre fremdrift da 
ønske om brudd i togtrafikken må 
varsles Bane Nor ett år i forkant av at 
arbeidene skal utføres. BP2-sak 
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Beslutn.-
punkt 

Prosjekt-
nummer 

Prosjektnavn Ramme* 
Bokført tidligere 

år 
Revidert 

årsbudsjett 
Regnskap per 

2017 

Avvik 
revidert 

årsbudsjett – 
regnskap 

2017 

Kommentar fremdrift/økonomi 

planlegges lagt frem for politisk 
behandling i mars 2018. 
   
Økonomi: Prosjektet er i tidligfase og 
endelig kalkyle er ikke utarbeidet.  

BP1 V1610 
Vannledning til Nordlimyra til 
Skårersletta 

65 000 1 120 1 000 752 248 

Fremdrift: Forprosjekt startet opp i 
november 2017.    
 
Økonomi: Kostnadsramme BP2 
foreligger ikke ennå.   

BP1 V1613 Løkenåsveien 45 - barnehage 71 000 606 2 500 2 703 -203 

Fremdrift: Det forventes tilbud fra tre 
prekvalifiserte entreprenører i januar 
2018 og det planlegges BP2-sak for 
politisk behandling i juni 2018. 
 
Økonomi: Prosjektet er i tidligfase og 
endelig kalkyle er ikke utarbeidet. 

BP1 V1701 
Økt skolekapasitet 2018 (Rasta 
skole) 

19 900 - 1 500 935 565 

Fremdrift: Forprosjekt er startet opp. 
Det skal etableres en ny paviljong på 
Rasta skole med 8 klasserom.  
Rådmannen er gitt fullmakt til å 
gjennomføre konkurranse i forkant av 
BP2-beslutning.    
 
Økonomi: Prosjektet er i 
planleggingsfase og kostnadsramme 
BP2 foreligger ikke ennå. 

BP1 V1703 Boliger rus og psykisk helse 18 000 - 1 000 617 383 

Fremdrift: Prosjektet fikk BP1-
beslutning i oktober 2017. Det er 
igangsatt forprosjekt for å bygge seks 
småhus parallelt med omregulering av 
tomten. Det planlegges å legge frem 
politisk sak for BP2-beslutning samtidig 
med reguleringsplan. 
 
Økonomi: Prosjektet er i 
planleggingsfase og kostnadsramme 
BP2 foreligger ikke ennå. 

BP1 V1708 Rasta barnehage - utvidelse - - 2 000 641 1 359 

Fremdrift: Rådmannen er gitt fullmakt til 
å gjennomføre konkurranse i forkant av 
BP2-beslutning. BP2-sak for politisk 
behandling legges frem i mars 2018. 
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Beslutn.-
punkt 

Prosjekt-
nummer 

Prosjektnavn Ramme* 
Bokført tidligere 

år 
Revidert 

årsbudsjett 
Regnskap per 

2017 

Avvik 
revidert 

årsbudsjett – 
regnskap 

2017 

Kommentar fremdrift/økonomi 

 
Økonomi: Prosjektet har en 
kostnadsramme P85 på 21,8 mill. kr i 
kommende BP2-sak. 

BP1 V1709 
Røykåsbekken - unngå 
oversvømmelser 

145 000 - 1 300 1 435 -135 

Fremdrift: Prosjektets ble lagt frem for 
politisk behandling av BP1-beslutning i 
oktober 2017. Det planlegges å ha 
styringsdokument klart i april 2018.  
 
Økonomi: Prosjektet er i 
planleggingsfase og kostnadsramme 
BP2 foreligger ikke ennå. 

BP1 V1803 
Kurland skole - rehabilitering 
 

68 900   1 062 -1 062 

Fremdrift: Prosjektet fikk BP1-
beslutning i desember 2017. 
Skisseprosjekt er gjennomført. Det 
planlegges å legge frem BP2-sak for 
politisk behandling høsten 2018. 
  
Økonomi: Prosjektets kostnadsramme 
BP2 foreligger ikke ennå.  

BP2 V0901 
Hagasvingen 15-17 - 
rehab/påbygg (K5509) 

96 900 6 354 54 000 52 514 1 486 

Fremdrift: Prosjektet er i henhold til 
plan. Det er planlagt innflytting i juni 
2018. 
  
Økonomi: Prosjektets forventede 
sluttkostnad er innenfor vedtatt ramme. 

BP2 V1505 
Ødegården - veikulvert under 
jernbanen 

99 200 6 063 20 200 24 953 -4 753 

Fremdrift: Prosjektet fikk BP2-
beslutning i september 2017 og hadde 
anleggsstart januar 2018. 
 
Økonomi: Prosjektets forventede 
sluttkostnad er innenfor vedtatt ramme. 

BP2 V1506 
Trykkøkningsstasjon Vallerud 
(P801504) 

15 900 2 064 5 000 1 246 3 754 

Fremdrift: Prosjektet har oppstart 
byggearbeider i februar 2018. 
  
Økonomi: Prosjektets forventede 
sluttkostnad er innenfor vedtatt ramme.  

BP2 V1707 Lørenskog Stasjonsby vei 2    5 488 -5 488 
Fremdrift: Prosjektet er i henhold til 
plan. Utbygger ivaretar fremdrift.  
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Beslutn.-
punkt 

Prosjekt-
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Prosjektnavn Ramme* 
Bokført tidligere 

år 
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årsbudsjett 
Regnskap per 

2017 

Avvik 
revidert 

årsbudsjett – 
regnskap 

2017 

Kommentar fremdrift/økonomi 

Økonomi: Prosjektet har ingen 
kostnadskonsekvens for Lørenskog 
kommune. Utbyggefinansiert.  

BP2 V1711 Lørenskog Stasjonsby vei 3 og 9 - - - 360 -360 

Fremdrift: Prosjektet er i henhold til 
plan. Utbygger ivaretar fremdrift.  
 
Økonomi: Prosjektet har ingen 
kostnadskonsekvens for Lørenskog 
kommune. Utbyggefinansiert.  

BP2 V1750 
Skårer syd - koordinering 
infrastruktur 

6 200 - 3 490 3 211 279 

Fremdrift: Arbeid utføres løpende mens 
det pågår utbygging på Skårer Syd. Det 
er skissert behov for koordinering ti år 
frem i tid. 
  
Økonomi: Prosjektets forventede 
sluttkostnad er innenfor vedtatt ramme. 
Kommunen forskutterer for enkelte av 
utbyggerne, men får tilbakebetalt når de 
setter i gang sine respektive 
utbyggingsprosjekter.  

BP2 V1751 
Skårer syd - infrastruktur Per O 
Lundsgata 

- - 13 750 5 588 8 162 

Fremdrift: Prosjektet ble ferdigstilt i 
desember 2017. Sluttoppgjør gjenstår i 
2018. 
  
Økonomi: Prosjektets forventede 
sluttkostnad er innenfor vedtatt ramme. 

BP2 V1752 
Skårer Syd - Infrastruktur 
Allmenningen 

36 500 - 4 000 1 703 2 297 

Fremdrift: Prosjektet planlegger politisk 
sak for BP2-belutning i februar 2018. 
  
Økonomi: Prosjektet er i tidligfase og 
har en estimert ramme P85 på 36,5 
mill. kr. 

BP2 V1753 
Skårer syd - omlegging 
Gamleveien øst 

- - 6 300 2 944 3 356 

Fremdrift: Prosjektet er ferdigstilt, men 
ikke overtatt av Lørenskog kommune. 
Det er ikke mulig å drifte anlegget på 
grunn av oppstikkende kummer. 
  
Økonomi: Prosjektet har ingen 
kostnadskonsekvens for Lørenskog 
kommune. Utbyggefinansiert. 

BP2 V1754 
Skårer Syd - Infrastruktur Bjarne 
Haugens gate øst 

- - 18 000 97 17 903 
Fremdrift: Prosjektet er i henhold til 
plan. Utbygger ivaretar fremdrift.  
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år 
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regnskap 

2017 

Kommentar fremdrift/økonomi 

 
Økonomi: Prosjektet har ingen 
kostnadskonsekvens for Lørenskog 
kommune. Utbyggefinansiert. 

BP2 V1755 Skårer Syd - Løkentorget  - - 800 360 440 

Fremdrift: Det er utbygger som har 
ansvar for gjennomføring og 
finansiering. Kommunen er med på å 
bekoste kunstprosjekt. Skisseprosjekt 
er ferdigstilt.    
 
Økonomi: Lørenskog kommunes 
kostnader er begrenset til kommunens 
andel av kunstprosjektet. 

BP2 V1756 Skårer Syd - Løkenparken - - 200 345 -145 

Fremdrift: Det er utbygger som har 
ansvar for gjennomføring og 
finansiering. Kommunen er med på å 
bekoste kunstprosjekt. Skisseprosjekt 
er ferdigstilt.    
 
Økonomi: Lørenskog kommunes 
kostnader er begrenset til kommunens 
andel av kunstprosjektet. 

BP2 V1757 
Skårer Syd - Infrastruktur Kåre B 
Werners gate 

- - - 108 -108 

Fremdrift: Prosjektering pågår, og det 
forventes byggestart vår 2018. 
Utbygger ivaretar fremdrift.  
 
Økonomi: Prosjektet har ingen 
kostnadskonsekvens for Lørenskog 
kommune. Utbyggefinansiert. 

BP2 V1758 Skårer Syd - Gangvei og fortau - - 200 15 185 
Fremdrift: Prosjektet utgår og avsluttes i 
2017. 

BP2 V1760 Skårer syd - Bergerveien 2 650 - 2 650 1 208 1 442 

Fremdrift: Prosjektet er ferdigstilt og 
sluttoppgjør er gjennomført.   
 
Økonomi: Prosjektet er ferdigstilt 
innenfor vedtatt ramme. 

BP2 V1761 Skårer syd - Løkentunet - - - 110 -110 

Fremdrift: Det er utbygger som har 
ansvar for gjennomføring og 
finansiering. Kommunen er med på å 
bekoste kunstprosjekt. Skisseprosjekt 
er ferdigstilt.    
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Beslutn.-
punkt 

Prosjekt-
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Prosjektnavn Ramme* 
Bokført tidligere 

år 
Revidert 

årsbudsjett 
Regnskap per 

2017 

Avvik 
revidert 

årsbudsjett – 
regnskap 

2017 

Kommentar fremdrift/økonomi 

Økonomi: : Lørenskog kommunes 
kostnader er begrenset til kommunens 
andel av kunstprosjektet. 

BP3 V0801 Luhr skole (K2218) 293 468 251 014 20 000 13 997 6 003 

Fremdrift: Skolen ble overtatt fra 
entreprenøren i desember 2016 og ble 
tatt i bruk i mars 2017.     
 
Økonomi: Prosjektets sluttkostnad er 
innenfor vedtatt ramme. Sluttsak 
behandles våren 2018. 

BP3 V1301 Framtia barnehage (K2317) 71 730 55 378 8 000 3 293 4 707 

Fremdrift: Barnehagen ble overtatt fra 
entreprenøren i desember 2016 og ble 
tatt i bruk i mars 2017.     
 
Økonomi: Prosjektets sluttkostnad er 
innenfor vedtatt ramme. Sluttsak 
behandles våren 2018. 

BP3 V1302 
Bårliskogen botilbud for unge 
funksjonshemmede (K5510) 

52 900 29 334 14 000 10 112 3 888 

Fremdrift: Bygget ble overtatt fra 
entreprenøren i mai 2017. Beboerne 
flyttet inn i slutten av mai 2017.     
 
Økonomi: Prosjektets sluttkostnad er 
innenfor vedtatt ramme. Sluttsak 
behandles våren 2018. 

BP3 V1401 
Lørenskog hus ytterligere tiltak 
(K1310) 

- 3 698 235 356 -121 

Fremdrift: Prosjektets restarbeider ble 
ferdigstilt sommeren 2017.  
 
Økonomi: Sluttsak behandles våren 
2018. 

BP3 V1404 Ny turnhall (K6624) 68 500 66 310 2 000 826 1 174 

Fremdrift: Prosjektet ble ferdigstilt i 
2016 men det har pågått noe 
restarbeider i 2017.   
 
Økonomi: Prosjektets sluttkostnad var 
innenfor vedtatt ramme. 

BP3 V1407 
Lørenskog grønn S. Elveparken 
(K8520) 

40 000 32 995 10 986 14 072 -3 086 

Fremdrift: Prosjektet er ferdigstilt og 
sluttoppgjør forventes avsluttet i mars 
2018.   
 
Økonomi: Det pågår forhandlinger med 
entreprenøren. Forventet sluttkostnad 
er 3,8 mill. kr høyere enn P85. 
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regnskap 

2017 

Kommentar fremdrift/økonomi 

BP3 V1508 Fjellveien VA (P801501) 42 900 12 442 24 000 20 961 3 039 

Fremdrift: Anlegget er ferdigstilt og 
overtatt. Sluttoppgjør er mottatt.   
 
Økonomi: Dersom alle krav 
etterkommes vil prosjektkostnaden 
overstige P50, men er innenfor P85. 

BP3 V1608 
Skårer Syd, infrastruktur VA 
etappe 1 

35 300 15 339 18 000 15 721 2 279 

Fremdrift: Anlegget er ferdigstilt og 
overtatt. Det pågår forhandlinger om 
justerte riggkostnader ved utløpet av 
2017.  
 
Økonomi: Prosjektets sluttkostnad er 
innenfor vedtatt ramme. 

BP3 V1609 Solheim skole paviljong 15 400 15 249 - 676 -676 

Fremdrift: Prosjektet ble ferdigstilt i 
januar 2017.  
 
Økonomi: Kostnader påløpt i 2017 er i 
forbindelse med prosjektets 
sluttoppgjør.  

BP3 V1712 Rådmann Paulsens vei - overtatt    30 267  
Lørenskog kommunen har overtatt vei 
fra utbygger. Prosjektet er ferdigstilt. 

 V9999 Felleskostnader prosjektkontoret   153 209 -56 
 

            3 127 248  521 401 289 101 260 997 28 104 
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Investeringer i programområder  

Program-

områdenummer 
Programområdenavn 

Revidert årsbudsjett 

2017 
Regnskap 2017 

Avvik revidert 

årsbudsjett og 

regnskap 

P10 Oppfølging i garantitiden 4 128 431 3 697 

P11 Eiendommer/boliger 4 700 559 4 141 

P14 Kjøp av boliger 30 300 23 669 6 631 

P20 IKT 38 475 31 489 6 986 

P30 Biler og maskiner eks. VAR 4 900 3 717 1 183 

P35 Veilys og målere 7 134 6 987 147 

P40 Trafikksikring skoleveier 2 874 479 2 395 

P45 Oppgradering av gater og fortau 763 379 384 

P48 Mindre utbedringer park- og veianlegg 8 400 4 602 3 798 

P50 Reinvesteringer Lørenskog hus 4 745 55 4 690 

P52 Mindre rehabilitering - bygg 9 300 2 848 6 452 

P54 Rehabilitering skoler og barnehager 15 000 1 804 13 196 

P58 Midlertidige tiltak bygg 700 -54 754 

P71 Utbygging barnehager 190 - 190 

P80 Vannforsyning 2015-2019 16 850 10 807 6 043 

P88 Avløp/overvann 2015-2018 22 955 17 372 5 583 

P95 Renovasjon 250 14 237 

 Sum programområder 171 664 105 158 66 506 

 

 Totalt V-prosjekter og programområder  460 765 366 155 94 609 
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8.15 Investeringer i programområder 

P10 Oppfølging i garantifasen 

Løpende prosjekt. 

P11 Eiendommer  

I 2017 solgte Lørenskog kommune to tomter i forbindelse med utbyggingen som pågår i 

området Skårer Syd for henholdsvis 81 250 091 kr og 9 966 525 kr. P111603 avsluttes i 2017 

med bokførte kostnader på 473 737 kr og P111604 avsluttes i 2017 med bokførte kostnader 

på 85 592 kr. Alle kostnadene er knyttet til meglerhonorar.  

P14 Kjøp av boliger  

Det er i 2017 kjøpt 8 boliger, til en samlet kostnad på 23,7 mill. kr. Dette er 6,6 mill. kr mindre 

enn hva man hadde til disposisjon. Samtidig er det solgt 5 boliger som har gitt en inntekt på 

11,8 mill., noe som er 3,8 mill. kr mer enn budsjettert. Tilskuddet fra Husbanken er 2 mill. kr 

lavere enn budsjettert. Noe av dette skyldes tilbakebetalt tilskudd. Netto resultat etter kjøp, salg 

og tilskudd er mindreforbruk med 8,4 mill. kr, som kan rebudsjetteres til 2018.  

P20 IKT  

Alle prosjektene ble igangsatt i løpet av 2017 eller tidligere. Noen av prosjektene kom senere i 

gang enn forutsatt på grunn av manglende ressurser. 

 

P201501 IKT-utstyr 

Utvikling og modernisering av dagens serverpark og IKT komponenter. Prosjektet har bokførte 

kostnader på 2 655 304 kr i perioden 2015-2017. Samlet budsjett samme periode var 

3 870 000 kr. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk i forhold til budsjett på 1 214 696 kr. 

 

P201505 Velferdsteknologi (K5103) 

Prosjektet startet som opp som K5103 og ble deretter P201505 fra 2015. Totalt budsjett i 

perioden var 1 675 000 kr og prosjektet ble avsluttet i 2017 med en total kostnad på 976 628 kr 

i perioden 2014-2017. Dette gir et mindreforbruk i forhold til budsjett på 698 372 kr. Prosjektet 

erstattes fra og med 2017 av P201707 Varslingsteknologi. 

 

P201601 Digital grunnmur - styring og forvaltning 

Etablering av metodeverk, arbeidsprosesser og arkitekturstyring. I 2017 er det etablert en 

første versjon av porteføljestyring, etablert IKT-prosesser, verktøy for arkitekturstyring og 

videre utvikling av prosjektportal med tilhørende metodeverk. Dette arbeidet videreføres i 2018. 

 

P201602 Sikker print løsning 

Ny sikker print løsning for hele Lørenskog kommune. I 2017 ble det anskaffet en sikker print 

løsning og denne ble implementert andre halvår. Prosjektet fortsetter i 2018, med forventet 

avslutning vår 2018. 
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P201603 Kommunikasjons- og telefoniløsning 

Modernisering og fornying av dagens telefoni - og sentralbordsystem for hele Lørenskog 

kommune. I 2017 ble det gjennomført et prosjekt for å avklare kommunens totale behov innen 

kommunikasjon og et veikart innen digitalisering ble utarbeidet.  I tillegg ble det igangsatt 

arbeid med å etablere ny telefoni- og sentralbordløsning. Det ble også igangsatt tre piloter for å 

teste mobil telefoniløsning. Prosjektet fortsetter i 2018 med forventet avslutning høst 2018. 

 

P201604 Forprosjekt digitalisering av byggesaksarkiv 

Prosjektet skal etablere en digital løsning for både byggesaksarkivene og byggesaks-

behandlingen. I 2017 ble det etablert ny saksbehandlingsløsning for byggesaksbehandlere 

samt verktøy for lederoppfølging. Det ble igangsatt prosjekter for å digitalisere papirarkivene 

for byggesak, regulering og geodata samt å publisere direkte ut på nett. Dette arbeidet 

videreføres i 2018. 

  

P201605 Digitale kanaler – selvbetjeningsløsninger 

Brukerorienterte digitale selvbetjeningsløsninger. Dette prosjektet er forsinket og kom ikke i 

gang i 2017. Dette videreføres i 2018. 

  

P201701 Digital grunnmur - datasenter og klienter 

Det er gjort utviklingsarbeid av datasenter og klienter for å sikre kommunens infrastruktur. I 

tillegg er det gjort et konseptarbeid i forbindelse med behov for en mobil sikker plattform. Dette 

arbeidet videreføres i 2018. 

 

P201702 Digital grunnmur - Kabling og infrastruktur i bygg 

Det er gjort en omfattende jobb på sykehjem og skoler for å få bedre nettverkstilgang. Det 

gjenstår noen lokasjoner før alle bygg er fullt oppgradert. Dette arbeidet videreføres i 2018. 

 

P201703 Digital grunnmur - nettverk (LAN/WAN) 

Det ble gjennomført et forprosjekt for å kartlegge alternativer innen felles nettverksløsninger i 

Lørenskog kommune. Dagens infrastruktur er utbedret og modernisert noe. Arbeidet 

videreføres i 2018. 

 

P201704 Digital grunnmur - tilgangsstyring og AD-struktur 

I 2017 ble det gjennomført et omfattende prosjekt for å sørge for at ansatte i skole og 

barnehage kom inn i samme nett som øvrig ansatte i Lørenskog kommune. Arbeidet 

videreføres i 2018. 

 
P201705 Automatisering av bygningsmassen 

Det ble gjennomført pilot av sentralt driftsovervåkningsanlegg i 2017. Prosjektet er forsinket og 

det må leies inn ekspertkompetanse. Arbeidet videreføres i 2018. 

 

P201706 Brukerorientert saksflyt og dialog 

Prosjektet skal etablere en helhetlig saksflyt i Lørenskog kommune for å unngå manuelt arbeid. 

I 2017 ble det innført elektronisk arkiv og digital post for barnevernstjenesten. Det ble også 

innført digital post for administrative saker (inkl. byggesak mm). Dette arbeidet videreføres i 

2018. 
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P201707 Velferdsteknologi – varslingsteknologi 

Dette prosjektet skal etablere moderne løsninger innen varslingsteknologi til både 

hjemmeboende og beboere på institusjon. I 2017 er det jobbet med å avklare hvilke 

teknologier som er aktuelle for Lørenskog kommune, samt hvordan Lørenskog kommune skal 

innrette arbeidsprosessene knyttet til varslingsteknologi. Dette arbeidet videreføres i 2018. 

 

P201708 Velferdsteknologi - brukernære tjenester 

I 2017 har det blitt jobbet med elektronisk medisineringsstøtte. Prosjektet er forsinket, arbeidet 

videreføres i 2018.  

 

P201709 Velferdsteknologi - verktøy for helsepersonell  

Prosjektet skal gi bedre pasientflyt og forbedre samhandlingen mellom virksomhetene i helse- 

og omsorgssektoren. I 2017 ble det innført pasientflytverktøy på Lørenskog sykehjem. Dette 

arbeidet videreføres i 2018. 

P30 Biler og maskiner  

P301501 Biler hjemmetjenesten 

Innkjøp av biler til hjemmetjenesten er avsluttet i 2017 med en kostnad på 606 750 kr. Dette er 

et merforbruk på 6 750 kr i forhold til budsjett. Prosjektet avsluttes. 

 

P301504 Biler og maskiner, eiendom 

Innkjøp av biler/ maskiner til eiendom hadde i 2017 et budsjett på 1 100 000 kr. Per utgangen 

av 2017 er det brukt 556 950 kr, noe som gir et mindreforbruk på 540 050 kr i forhold til 

budsjett. Planlagt kjøp av renholdsmaskin/robot i påvente av ny teknologi er utsatt til 2018 da 

de nye maskinene er ventet på markedet da. Prosjektet videreføres i 2018. 

 

P301701 Biler samhandling Kløverveien 

Som følge av KS 3-17 (endring av måltider ved sykehjemmene) besluttet rådmannen å om-

disponere disse midlene til ny varebil til sykehjemmet. Anskaffelsen kom på 584 394 kr, noe 

som er 84 394 kr høyere enn budsjettert beløp. Prosjektet avsluttes. 

 

P301702 Redskapsbærer - kommunalteknikk 

Det var et budsjett på 1 200 000 kr til dette formålet, og det er bokført 1 875 625 kr på 
prosjektet. Dette er 675 625 kr mer enn budsjettert. Hovedårsaken til merforbruket er 
feilbudsjettering av mva. Prosjektet avsluttes.  
 
P301703 Ladeplasser for el-biler 

Det er brukt 93 625 kr til etablering av ladestasjoner i hjemmetjenesten. Det gjenstår 906 375 

kr av budsjettert beløp. Dette skyldes forsinkelse i arbeidet med etablering av en plan for det 

videre arbeidet. 

 

P301704 Varebil til hjelpemiddelsentralen 

Det var budsjettert med 500 000 kr til anskaffelse av ny bil til hjelpemiddelsentralen. 

Anskaffelsen er gjennomført, men det er ventetid på levering av bilen og utgiften til formålet er 

derfor forsinket. Bilen blir levert i løpet av 1. kvartal 2018. Prosjektet videreføres i 2018.  
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P35 Veilys og målere  

P351501 Veilys Skåreråsen  

Prosjektet ble påbegynt i 2015, men ble forsinket på grunn av ny rammeavtale og ny 

leverandør. Prosjektet ble ferdigstilt i 2017. Totalt regnskapsført er 5 991 271 kr. Dette er et 

merforbruk på ca. 77 500 kr i forhold til det samlede budsjettet på 5 913 688 kr i perioden. 

Prosjektet avsluttes. 

 

P351503 Målere Veilys  

Prosjektet ble påbegynt i 2015, men ble forsinket på grunn av ny rammeavtale og ny 

leverandør. Prosjektet blir ferdigstilt i 2018 og har et budsjett på 900 000 kr. Totalt 

regnskapsført er 9 118 629 kr ved utgangen av 2017.  

 

P351701 Belysning fotgjengeroverganger 

Prosjektet fortsetter i 2018. 

 

P351702 Veilys Finstad-Løken 

Prosjektet ble påbegynt i 2017 og fortsetter i 2018. 

P40 Trafikksikring skoleveier 

P401601 Gamleveien ved Rasta, fortau 

Prosjektet ble ikke gjennomført i 2017 som forutsatt som følge av problemer med 
grunnerverv og avtale med Statens Vegvesen. Prosjektet fortsetter i 2018.    
 

P401604 Solheim skole fortau og gangforbindelse: 

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse med sak 070/16 er det etablert fortau fra 

Kjennveien på høyre side mot Folkebadet. Prosjektet ble ferdigstilt i 2016, men har hatt 

restkostnader på 73 256 kr i 2017. Prosjektet avsluttes. 

 

P401701 Vittenbergveien fortau 

Det har ikke vært aktivitet på prosjektet i 2017. Skedsmo kommune jobber med 

reguleringsplan, og det forventes at selve gjennomføringen vil skje i 2019. Prosjektet fortsetter. 

 

P401702 Midlertidig skolevei Losbyveien (til Finstad skole) 

Prosjektet skal sammenkoble tilgrensende gangveier fra Masserud og 90 m sørover. 

Prosjektet er forsinket som følge av planbestemmelser og godkjenning av byggeplan av 

Statens Vegvesen. Gjennomføring forventes i 2018.   

P45 Oppgradering av gater og fortau 

P451502 Trekkrør og trekkummer (K8527) 

Fra og med 2018 utføres disse prosjektene over driftsbudsjettet. Det er bokført 654 371 kr i 

perioden 2014-2017, noe som gir et mindreforbruk på 717 517 kr i forhold til budsjettet på   

1 371 888 kr. Prosjektet avsluttes. 

P451701 Skilting av sykkelveinett 

Det jobbes med skilting i hele Lørenskog. Prosjektet fortsetter i 2018 og 2019. 
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P48 Mindre utbedringer park- og veianlegg 

P481603 Kurland toppdekke  

Prosjektet ble ferdigstilt i 2016, men det ble først enighet om sluttoppgjør høsten 2017. 

Prosjektets bokførte kostnader er 2 299 955 og er innenfor budsjettet på 2 500 000 kr. 

Prosjektet avsluttes.  

 

P481604 Fjellhamar toppdekke  

Prosjektet ble ferdigstilt i 2016, men det ble først enighet om sluttoppgjør høsten 2017. 

Prosjektets bokførte kostnader er 2 595 693 kr, 95 693 kr over budsjettet på 2 500 000 kr. 

Prosjektet avsluttes. 

 

P481605 Hundejorde 

Midlertidig hundejorde er etablert på Skårersletta 70. Prosjektet er ferdigstilt med bokførte 

kostnader på 139 127 kr, 60 874 kr under budsjettet på 200 000 kr. Prosjektet avsluttes. 

 

P481701 Løkenåsen skole – uteområde 

Uteområdet på Løkenåsen er komplettert, men prosjektet blir først sluttført i 2018.  

 

P481702 Sørlihavna sykkelbane 

I samarbeid med Lørenskog Cykleklubb er det opparbeidet ny sykkelbane ved Sørlihavna. 

Enkelte arbeider med grøntareal gjenstår til 2018. 

  

P481703 Turvei Bjørndalen 

Turvei fra Bjørndalen til Igletjern skal rehabiliteres. Det er startet arbeid med planlegging i 

2017, men selve gjennomføringen vil finne sted i 2018. Prosjektet fortsetter. 

 

P481704 Uteområde ved Kjenn og Solheim skoler 

KS 127-17 orienterte om endret omfang av prosjektet da det også skal inkludere større deler 

Kjenn-området for å stimulere til et «sunnere og grønnere Lørenskog» - Grønn Campus. 

Gjennomføring i sommerhalvåret vil gi kostnadsbesparelser, men på grunn av at prosjektets 

byggetrinn 1 og 2 slås sammen vil det i 2018 bli foreslått som et V-prosjekt. Prosjektet 

fortsetter i 2018.  

 

P481706 Kunstgress Rolvsrud 

Det er lagt nytt kunstgress på den store banen på Rolvsrud stadion. Prosjektet er avsluttet med 

en kostnad på 1 816 756 kr, 683 244 kr under budsjettet på 2 600 000 kr.  

 

P481707 Rådhusparken – skulptur 

I 2017 er det anskaffet en skulptur som er montert i Rådhusarken. Prosjektet følger av 

kunststyrets vedtak i sak 5/2017. Prosjektet er ferdigstilt med en kostnad på 219 543 kr.  

P50 Reinvesteringer Lørenskog Hus 

P501601 Fremføringsarena Volt 

På grunn av manglende prosjektlederkapasitet ble ikke prosjektet gjennomført i tide til å få 

ekstern finansiering. Det er ikke påløpt kostnader i prosjektet og det avsluttes og stenges. 

 

P501602 Arrangementsarena biblioteket 
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På grunn av manglende prosjektlederkapasitet ble ikke prosjektet gjennomført i tide til å få 

ekstern finansiering. Det er ikke påløpt kostnader i prosjektet og det avsluttes og stenges. 

 

P501701 Lydlekkasje Volt 

Prosjektet er i startfasen, men det er ennå ikke påløpt noen kostnader i prosjektet. Fortsetter i 

2018. 

 

P501702 Meråpent bibliotek 

Prosjektet er under planlegging og fortsetter i 2018. 

 

P501703 Ombygging veiviseren 

Prosjektet ses i sammenheng med V1704 Seniortreffsted.  

 

P501704 Uno Mas – skillevegg biblioteket 

Prosjektet er kostnadsberegnet, men selve arbeidet vil bli utført i 2018. Prosjektet fortsetter. 

P52 Mindre rehabilitering bygg 

P521701 Rugdeveien – oppgradering av sanitærutstyr 

Det pågår arbeid med innhenting av priser og det planlegges oppstart av byggearbeider i 

januar 2018. Prosjektet fortsetter i 2018. 

 

P521702 Orgelløsning Lørenskog kirke 

Det er mottatt tilbud på nytt orgel, og det forventes at det inngås en avtale i begynnelsen av 

2018. Prosjektet fortsetter. 

 

P521703 Lørenskog ishall – nye vant 

Det ble satt opp nye vant i Lørenskog ishall i 2017. Prosjektet er ferdigstilt med bokførte 

kostnader på 2 351 042 kr, et merforbruk på 51 042 kr i forhold til budsjettet på 2 300 000 kr. 

Prosjektet avsluttes. 

 

P521704 Rolvsrudhjemmet - nødstrømsaggregat 

Arbeidet er i startfasen og fortsetter i 2018. 

 

P521705 Rolvsrudhjemmet – begrenset ombygging 

Arbeidet er i startfasen og fortsetter i 2018. 

 

P521706 NAV-bygget - ombygging 

Det er behov for å gjøre tilpasninger i kontorlokalene i NAV-bygget i forbindelse med ut- og 

innflytting av kommunale virksomheter. Dette også for å oppnå større utnyttelsesgrad. Det er 

bokført 340 622 kr i 2017. Prosjektet fortsetter i 2018.  

P54 Rehabilitering skoler 

P541701 Fjellhamar skole – ny ballbinge  

Det er satt opp ny ballbinge ved Fjellhamar skole. Prosjektet er ferdigstilt med en kostnad på 

1 464 781 kr, 635 219 kr under budsjett. Prosjektet avsluttes. 
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P541801 Fjellhamar barnehage – utvidelse to avdelinger (ombygging tidligere SFO-lokaler) 

Prosjektet er planlagt gjennomført i 2018, men noe av planleggingsarbeidet ble forskuttert i 

2017. Det er brukt 339 552 kr i 2017 og forbruket blir tilsvarende lavere i 2018.  

 

P541690 Udisponert 

Det var avsatt 12,9 mill. kr som ikke er disponert av avsetningen til udisponert ved årets slutt.  

P58 Midlertidig tiltak bygg 

P581508 Fjellhamar fritidsklubb, erstatningslokaler 

Det ble avsatt 54 033 kr for mye ved årsskiftet 2016/2017. Prosjektet ble ferdig og avsluttet i 

2016. 

 

P581690 Udisponert 

Det var avsatt 700 000 kr som ikke er disponert av avsetningen til udisponert ved årets slutt.  

P71 Utbygging barnehager  

P711501 Ny barnehage Lørenskog sentrum 

Det gjenstår 190 000 kr som ikke er disponert på programområdet ved årets slutt.  

P80 Vann 

P801501 Modellering vannforsyning 

I forbindelse med nye utbyggingsprosjekter er det nødvendig å undersøke om det er 

tilstrekkelig vannkapasitet. Slike tiltak overføres drift fra og med 2018. Det er i 2017 bokførte 

kostnader på 134 614 kr, noe som gir et mindreforbruk på 65 386 kr i forhold til budsjettet på 

200 000 kr. Prosjektet avsluttes og stenges. 

  

P801502 Tilkoblingspunkter ved ny NRV-ledning 

Prosjektet gjennomføres i regi av NRV og er første etappe av ny vannledning over Skåreråsen 

til Skårersletta og videre til Skårer Syd. Det er bokført kostnader på 1 860 021 kr i 2017. 

Prosjektet fortsetter i 2018. 

  

P801506 Styringssystemer vannloggere 

Innkjøpet ble forsinket som følge av konkurs hos leverandør samt behov for ny konkurranse. 

Arbeidet er i gang og prosjektet fortsetter i 2018. 

 

P801508 Flytting av VA-anlegg Marcus Thranes vei 

Prosjektet ble gjennomført av NRV IKS. Prosjektet fikk BP2 beslutning i KS 072/16. Arbeidet er 

ferdigstilt med bokførte kostnader på 10 212 402 kr, i tråd med samlet budsjett på 10,2 mill. kr. 

Prosjektet avsluttes.  

 

P801509 Utskifting av driftskontroll VA 

Tiltakene er gjennomført og prosjektet avsluttes med bokførte kostnader på 2 350 309 kr, 

noe som er et merforbruk på 455 309 kr i forhold til det samlede budsjettet på 1 895 000 kr i 

periode 2015-2017. Merforbruket dekkes inn ved hjelp av programområdets 

usikkerhetsavsetning. 
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P801599 Usikkerhetsavsetning 

Prosjektet hadde disponible midler på 974 000 kr i 2017. Av dette benyttes 455 309 kr til å 
dekke inn merforbruket på P801509.  
  
P801601 Nordliveien, vannledning til Nordli 

Prosjektet ble gjennomført sammen med V1610. Det er ikke ført noen kostnader på prosjektet i 

2017. Prosjektet avsluttes. 

 

P801602 Sørlihavna, oppgradering av kummer og utstyr 

Prosjektering er startet opp og forventes ferdigstilt i april 2018. Det anslås et behov for 5,0 mill. 

kr i 2018. Prosjektet har bokførte kostnader på 23 315 kr i 2017 og fortsetter i 2018. 

 

P801603 Nordlimyra, utkobling av dagens vannledning 

Prosjektets fase 1 (tiltak langs Sykehusveien) ble gjennomført i 2017. Prosjektet er ferdigstilt 

med bokførte kostnader på 1 175 149, noe som er 28 851 kr under budsjettet på 1 204 000 kr.  

Fase 2 (fra Sykehusveien til Sørlihavna) vil bli gjennomført i prosjekt P801602. Prosjektet 

avsluttes. 

 

P801606 Tunveien VA 

Det er bygget vannledning som del av en ringledning/hovedvannsforsyning samt fjernvarme i 

området Skårer syd. Prosjektet ble ferdigstilt i 2016, men sluttfaktura kom først i 2017. 

Prosjektet har totalt bokførte kostnader på 2 100 361 kr i 2016 og 2017, noe som er et 

merforbruk på 100 361 kr i forhold til budsjett. Prosjektet avsluttes.  

 

P801701 Sykehusveien tilkobling til NRV-Ledning 

Prosjektet ble ferdigstilt som en del av P801502 og avsluttes med bokførte kostnader på 

13 455 kr.  

 

P801702 Fjellhamar vannledninger 

Vannledninger på Fjellhamar er skiftet ut og oppgradert. Prosjektet avsluttes med bokførte 

kostnader på 716 545 kr, 283 456 kr under budsjettet på 1 000 000 kr.  

 

P801703 Utskifting 1,5 km vannledninger 

Arbeidet med utskifting av vannledninger gjøres underveis i de enkelte prosjektene. Det er ikke 

bokført noen kostnader i 2017. Prosjektet avsluttes. 

P88 Avløp/overvann  

P881501 Redusert fremmedvann Grønlia 

Prosjektet var i all hovedsak ferdigstilt i 2016 og det er kun restarbeider som er blitt utført i 

2017. Prosjektet avsluttes med bokførte kostnader på 1 107 253 kr, et merforbruk på 472 253 

kr i forhold til budsjettet som var 635 000 kr i perioden 2015-2017. Prosjektet avsluttes. 

 

P881502 Redusert fremmedvann i 4 prioriterte soner 

Rapporten ble ferdigstilt i juni 2016. Anlegget (Røykåsbekken) er blitt eget V-prosjekt. 
Prosjektet avsluttes. 
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P881590 Udisponert 

Det var avsatt 3 450 000 kr som ikke er disponert av avsetningen til udisponert ved årets slutt.  

 

P881602 Ahus, utbedring av mikrotunnel 

Prosjektet er V-prosjekt fra og med 2018. Prosjektet avsluttes under programområdet med 

bokførte kostnader på 44 337 kr, noe som er 195 663 kr under budsjettet på 240 000 kr. 

Restmidlene ønskes overført V1807 og P881602 avsluttes. 

 

P881603 Grønlibekken 

Prosjektet er V-prosjekt fra og med 2018. Prosjektet avsluttes under programområdet med 

bokførte kostnader på 667 364 kr, noe som er 332 636 kr under budsjettet på 1 mill. kr. 

Restmidlene ønskes overført V1808 og P881603 avsluttes. 

 

P881604 Nordlimyra, omlegging av avløpsledning 

Prosjektet har bokførte kostnader på 107 923 kr ved årets slutt. Prosjektet videreføres i 2018. 

  

P881605 Fjellhamar pumpestasjon og rørmateriell 

Dette er en utbyggingsavtale for Fjellhamar sentrum vest, hvor kommunen skal levere materiell 

til VA- arbeider. Det er også skiftet ut en pumpestasjon innenfor utbyggingsområdet. Det er 

ikke enighet mellom Lørenskog kommune og utbygger om kostnadsfordeling. Det er bokført 12 

651 021 kr hittil på prosjektet mot et budsjett på 9 841 000 kr. Prosjektet videreføres i 2018. 

 

P881606 Røykåsbekken, unngå oversvømmelser 

Midlene er overført V1709 og prosjektet avsluttes. 

 

P881607 Sørbygda – avkloakkering av spredt bebyggelse 

Prosjektet må gjennomføres sammen med bygging av gang- og sykkelvei langs Losbyveien. 

Dette prosjektet har foreløpig ikke finansiering og P881607 avsluttes.  

 

P881609 Modellering av avløpsnett, avrenning og vassdrag 

Fellesprosjekt med Skedsmo kommune. Prosjektet har restmidler på 2 093 861 kr i forhold til 

årsbudsjettet på 3 631 000 kr. Sluttoppgjør er ikke mottatt og prosjektet fortsetter noe ut i 2018.  
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P881701 Fordrøyningsbasseng 

Prosjektet er ferdigstilt med bokførte kostnader på 251 057 kr, noe som er et mindreforbruk på 

548 943 kr i forhold til budsjettet som var 800 000 kr. Prosjektet avsluttes. 

 

P881702 Ny Unimog VA 

Ny Unimog er kjøpt inn. Prosjektet avsluttes med bokførte kostnader på 2 531 719 kr, noe som 

er et mindreforbruk på 668 281 kr i forhold til budsjettet som var 3,2 mill. kr.  

  

P881703 Skårersletta - avløp/overvann 

Behovet ble løst i prosjekt V14078 og P881703 avsluttes. 

 

P881704 Fjellhamar - avløp/overvann 

Prosjektet har ikke startet opp og er et V-prosjekt fra 2018. P881704 avsluttes.   

Kostnader i prosjektvirksomheten 

1. Kostnader til konseptvalgutredninger føres i sin helhet i driftsregnskapet. 

I tillegg til rene konseptvalgutredningskostnader føres også 50 % av en juridisk stilling i 

driftsregnskapet for oppgaver knyttet til forvaltning av ulike utbyggingsavtaler. 

 

2. Utbyggingsprosjekter – investering - fordeling av kostnader.  

Kostnader knyttet til innleide prosjektledere (PL) - belastes investeringsprosjekter direkte og 

fortløpende i investeringsregnskapet. 

 

3. Kostnadene i Prosjektvirksomheten 

Prosjektsjef/prosjektrådgivning /prosjektstøtte/ prosjektmedarbeidere (lønn, sosiale utgifter) og 

andre kostnader i prosjektavdelingen (bl.a. kurs og telefon,) ble ført i investeringsregnskapet 

på dummy-prosjekt. Derfra har kostnadene blitt fordelt ut på de prosjekter det har vært arbeidet 

på etter innleverte timelister. Timeprisen har vært beregnet ut fra faktisk lønn til aktuell 

medarbeider inkl. sosiale utgifter, samt en andel overhead til dekking av kostnader for drift av 

prosjektvirksomheten.  

 

4. Driftskostnader (stabskostnader) som belastes investeringsprosjekter.  

Beregningen er basert på kartlegging av hvilken andel av arbeidsoppgavene som utføres av 

stab som er direkte henførbare til utbyggingsprosjekter/investering, - «Driftskostnader fordelt til 

investerings-regnskapet 2017». De indirekte kostnadene er avregnet ved årsslutt etter de 

beregningsmetoder som er beskrevet tidligere. 

 

Sum av indirekte administrative investeringskostnader i 2017 er 2 000 464 kr.  
 
I tillegg kommer direkte kostnader fra helse- og omsorgssektoren 576 000 kr, innkjøp 

344 850 kr og IKT-utvikling med 1 207 954 kr. Disse er belastet de konkrete prosjektene det 

er jobbet på 
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8.16 Note 11 - Mindreforbruk 2017 

Kommunen har de siste årene hatt mindreforbruk/overskudd i regnskapene. Kommunens 

egenkapitalkontoer som fond og kapitalkonto er omtalt i egne noter. Det har ikke vært noen 

endringer i regnskapsprinsipp i 2017 som har påvirket egenkapitalkontoene.  

 

 
Regnskap 

2017 
Regulert budsjett 

2017 
Opprinnelig 

budsjett 2017 
Regnskap 

2016 

Tidligere opparbeidet mindreforbruk 27 574 140   50 670 905 

Årets bruk av mindreforbruk 27 574 140 27 574 140  50 670 905 

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 71 124 624   27 574 140 

Totalt mindreforbruk til disponering 71 124 624   27 574 140 

8.17 Note 12 - Gebyrfinansierte selvkosttjenester  

Det er utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning 

av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniserings-

departementet, februar 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen "Momentum selvkost 

kommune". 

 

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av 

gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene 

penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer, må kommunen etter hvert regn-

skapsår utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyr-

området. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap 

på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være 

direkte sammenlignbare. 

 
Forskjeller mellom kommunens regnskap og 

selvkostregnskapet 
Regnskapsresultat Selvkostkalkyle 

Gebyrinntekter 8 800 000 8 800 000 

Øvrige driftsinntekter 20 000 20 000 

Driftsinntekter 8 820 000 8 820 000 

Direkte driftsutgifter 5 700 000 5 700 000 

Avskrivningskostnad 1 750 000 1 580 000 

Kalkulatorisk rente 0 1 140 000 

Indirekte driftsutgifter (netto) 0 240 000 

Driftskostnader 7 450 000 8 660 000 

Resultat 1 370 000 160 000 

 

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv 

regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt 

henførte indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). 

 

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres 

fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens 

driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at 

kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med 
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utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten 

er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + ½ % -poeng. I 2017 var denne lik 1,98 %. 

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som 

kan inngå i selvkostgrunnlaget. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i 

form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. Kostnadene ved tjenestene som ytes i 

dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom 

kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av 

gebyrene det kommende budsjettåret.  

 

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste, må kommunen også 

utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for 

neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved 

budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av 

antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør 

kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. 

Samlet etterkalkyle 2017 
 

Etterkalkyle selvkost 2017 Vann Avløp Renovasjon Feiing Totalt 

Gebyrinntekter 38 447 265 44 126 864 43 047 415 3 384 713 129 006 257 

Øvrige driftsinntekter -144 485 1 231 747 1 045 154 114 311 2 246 727 

Driftsinntekter 38 302 780 45 358 611 44 092 569 3 499 024 131 252 984 

Direkte driftsutgifter 39 898 540 40 009 070 36 873 038 3 904 969 120 685 617 

Avskrivningskostnad 2 407 320 2 651 920 2 172 047 0 7 231 287 

Kalkulatorisk rente (1,98 %) 2 442 799 1 718 451 737 921 0 4 899 171 

Indirekte netto driftsutgifter 1 092 219 965 772 124 106 8 266 2 190 363 

Driftskostnader 45 840 878 45 345 214 39 907 112 3 913 235 135 006 439 

Resultat -7 538 098 13 397 4 185 457 -414 211 -3 753 455 

Kostnadsdekning i % 83,6 % 100,0 % 110,5 % 89,4 % 97,2 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01 46 128 976 -4 478 208 -2 453 665 3 307 310 42 504 413 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -7 538 098 13 397 4 185 457 -414 211 -3 753 455 

+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad 

selvkostfond (1,98 %) 
838 727 -88 536 -7 147 61 384 804 428 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12 39 429 604 -4 553 347 1 724 646 2 954 483 39 555 386 

 

 

Etterkalkyle selvkost 2017 
Plansaker 

(private) 
Byggesak Oppmåling 

Eier-

seksjonering 
Totalt 

Gebyrinntekter 4 342 395 15 340 185 2 209 734 86 702 21 979 016 

Øvrige driftsinntekter 246 761 199 393 67 433 0 513 587 

Driftsinntekter 4 589 156 15 539 578 2 277 167 86 702 22 492 603 

Direkte driftsutgifter 2 451 319 8 990 499 1 522 813 138 418 13 103 049 

Avskrivningskostnad 0 0 24145 0 24 145 

Kalkulatorisk rente (1,98 %) 0 0 4 542 0 4 542 

Indirekte netto driftsutgifter 495 036 1 906 766 396 635 1 959 2 800 396 

Driftskostnader 2 946 355 10 897 265 1 948 135 140 377 15 932 132 
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Etterkalkyle selvkost 2017 
Plansaker 

(private) 
Byggesak Oppmåling 

Eier-

seksjonering 
Totalt 

+ Tilskudd/subsidiering 0 0  0  0 0 

Resultat 1 642 801 4 642 313 329 032 -53 675 6 560 471 

Kostnadsdekning i % 155,8 % 142,6 % 116,9 % 61,8 % 141,2 % 

Fremførbart underskudd 01.01 -1 980 000 7 571 112 -1 100 914 -86 476 4 403 722 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 1 642 801 4 642 313 329 032 -53 675 6 560 471 

+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad 

selvkostfond (1,98 %) 
-22 940 195 867 -18 541 -2 244 152 142 

Selvkostfond/Fremførbart 

underskudd 31.12 
-360 139 12 409 292 -790 423 -142 394 11 116 336 

 

8.18 Note 13 - Anleggsmidler  

Tekst (i 1000 kr) 0 ÅR 5 ÅR 10 ÅR 20 ÅR 40 ÅR 50 ÅR Sum 

Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.17 148 233 79 869 97 890 412 571 2 669 286 2 094 633 5 502 482 

Akkumulerte/reverserte nedskrivinger -488 -867 -497 -338 -219 580 -87 355 -309 125 

Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 
01.01.17 

- -58 207 -45 258 -159 611 -471 741 -322 503 
-1 057 

320 

Bokført verdi 01.01.17 147 745 20 795 52 134 252 622 1 977 965 1 684 775 4 136 037 

Tilgang i året 779 32 467 18 249 35 100 190 353 84 018 360 967 

Avgang i året -15 540 - -171 - -1 173 - -16 884 

Delsalg i året - - - - - - - 

Årets ordinære avskrivinger - -2 411 -8 070 -18 693 -50 653 -38 796 -118 624 

Årets nedskrivinger - - - - -4 - -4 

Bokført verdi 31.12.17  132 983 50 851 62 142 269 029 2 116 488 1 729 997 4 361 491 

Avskrives  0 % 20 % 10 % 5 % 2,5 % 2 %  

        
  0 ÅR = Ikke avskrivbare anleggsmidler, tomter og kunst 

  5 ÅR = IKT-utstyr, kontormaskiner o.l. 

10 ÅR = Anleggsmaskiner, biler, inventar og utstyr o.l. 

20 ÅR = Tekniske anlegg, pumpestasjoner, o.l. 

40 ÅR = Boliger, skoler, barnehager, ledningsnett, veganlegg o.l. 

50 ÅR = Administrasjonsbygg, sykehjem o.l. 

8.19 Note 14 - Godtgjørelser og tilskudd 

Godtgjøring rådmann og ordfører 

Det fremgår av merknaden til regnskapsforskriften § 15 at ytelser til ledende personer som 

administrasjonssjef og ordfører skal opplyses om i note. 

 

 Lønn Annen lønn Naturalytelser 

Ordfører Ragnhild Bergheim  912 467 5 724 3 054 

Rådmann Ragnar Christoffersen  1 450 666 35 845 24 229 

Betaling til revisjon 

Kommunens revisor er Romerike revisjon IKS. Kommunens betaling til Romerike revisjon IKS 

utgjorde 2 728 569 kr i 2017 (3 415 944 kr i 2016). Kostnadene i 2017 som knytter seg til 
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regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er på 2 715 444 kr og 

særattestasjoner 13 125 kr.   

8.20 Note 15 - Minimumsavdrag sammenholdt med udisponerte lånemidler 

Lørenskog kommune har per 31. desember 2017 en samlet langsiktig gjeld på 3,46 mrd. kr. Av 

dette er 3,16 mrd. kr kommunens egne lån, mens 302 mill. kr er kommunens innlån fra 

Husbanken til videre utlån, startlånsmidler. Kommunen har i 2017 tatt opp ett nytt lån på 200 

mill. kr til finansiering av investeringsprosjekter. Fra 2016 endret kommunen sine rutiner og 

betaler alle avdrag som utgiftsføres i driftsregnskapet. I 2017 er denne posten på 94,1 mill. kr. 

 

  2017 2016 

Udisponerte lånemidler investeringsprosjekter 1. januar 65 469 562 -8 135 458 

Låneopptak  200 000 000 400 000 000 

Ubetalte avdrag i henhold til beregning av minimumsavdrag    

Bruk av lånemidler til investeringsprosjekter  190 980 631 -326 394 980  

Udisponerte lånemidler investeringsprosjekter 31. desember 74 488 931 65 469 562  

 

  2017 2016 

Udisponerte lånemidler startlån 20 428 084 20 312 236 

Lån finansiell leasing 56 250 000 60 000 000 

Bet - vedlikeholdsfond 9 700 321 9 150 321  

Udisponerte lånemidler i henhold til memoriakonto 160 867 336 154 932 118 

 

Lørenskog kommune benytter regnearkmodellen ved beregningen av minimumsavdrag. I 2017 

utgjør dette 94,1 mill. kr. Modellen tar utgangspunkt i verdien på anleggsmidlenes balanseverdi 

per 01.01 i regnskapsåret og restgjeld settes i forhold til restlevetid på disse.  

8.21 Note 16 - Tap på krav 

Tap på fordringer i 2017 
Regnskap  

2017 
Regulert  

budsjett 2017 

  Ansvar: 22120 Fjellsrud Skole 6 456 - 

  Ansvar: 23343 Rasta Barnehage 4 897 - 

  Ansvar: 23443 Løkenåsen Barnehage 5 325 - 

  Ansvar: 24001 Musikk og Kulturskolen -1 110 - 

  Ansvar: 26100 Lørenskog voksenopplæring 7 297 - 

  Ansvar: 51100 Kommunaldirektøren og sektorens administrasjon -10 802 - 

  Ansvar: 52130 Fellesområde Lørenskog sykehjem -1 931 - 

  Ansvar: 54260 Hjemmehjelp 2 336 10 000 

  Ansvar: 56200 Felles eldre 4 786 - 

  Ansvar: 58300 Bolig til leie 83 274 - 

  Ansvar: 62100 Bibliotek -6 740 - 

  Ansvar: 63500 Kulturhus 3 687 - 

  Ansvar: 64330 Aktivitetshus Volt -300 306 000 

  Ansvar: 69100 Tolketjenesten -1 763 - 

  Ansvar: 73200 Geodata kommunal andel 2 625  
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Tap på fordringer i 2017 
Regnskap  

2017 
Regulert  

budsjett 2017 

  Ansvar: 73500 Kart og Geodata selvkost 52 243  

  Ansvar: 73600 Byggesak 34 612  

  Ansvar: 73700 Eierseksjonering 2 580  

  Ansvar: 96100 Service og informasjon -600  

  Ansvar: 97320 Regnskapsseksjonen -1 595  

  Ansvar: 98100 NAV og kommunal del 198 646  

  Ansvar: 98200 Flyktningmottak og integrering 26 400  

  Ansvar: 99000 Fellesområdet -877 463  

  Ansvar: 99999 Avskrivninger -116 374  

SUM -583 514  

 

Avsatt tidligere i regnskapet per 31.12.2016 16 377 087 

Tapsført krav fra tidligere år (før 2017) 944 191 

Ny avsetning i 2017-regnskapet - 

Totalt avsatt til tap på fordringer 31.12.2017 15 432 896 

 

Det er bokført tap på krav i 2017. I tillegg er det gjennomført rydding av feilposteringer og 

gamle saldo på kunder, så totalt viser regnskapet en inntekt på konto knyttet til tap.  

 

Det er i 2017 ikke avsatt ytterligere beløp til tap.  

 

Lørenskog kommune utgiftsførte i 2017 tap på utlånte startlånsmidler med 917 141,42 kr. 

Kravet har vært til rettslig inkasso og påleggstrekk er vedtatt. Allikevel ansees kravet som 

uerholdelig. Saken ble behandlet i formannskapet, FS-sak 97/17, hvor avskrivning ble vedtatt. 

Innlånet er nedkvittert og tapet er finansiert ved bruk av avsatte fondsmidler til tap. 

8.22 Note 17 - Finansielle leieavtaler 

Kommunen har to finansielle leieavtaler. De gjelder avtaler med Lørenskog kommunale 

pensjonskasse om to idrettshaller. 

 

 Gruppe 4 

Anskaffelseskost  75 000 000 

Akkumulerte avskrivninger   18 750 000 

Tilgang i regnskapsåret           0 

Avgang i regnskapsåret*           0 

Avskrivninger i regnskapsåret           0 

Nedskrivninger             0 

Reverserte nedskrivninger           0 

Bokført verdi 2017 56 250 000 

Bokført verdi 2016 60 000 000 

 

Gruppe 4 gjelder skoler, barnehager, idrettshaller, boliger, teknisk anlegg og liknende. 
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8.23 Note 18 - Vesentlige transaksjoner 

Det er ingen kjente vesentlige transaksjoner bokført i regnskapet. 

8.24 Note 19 - Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter 

balansedagen 

Usikre forpliktelser er ført etter kommunal regnskapsstandard nr. 7 – foreløpig standard om 

usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen. 

 

Dersom det er usikkert om en forpliktelse faktisk vil komme til oppgjør på et framtidig tidspunkt, 

og dette avhenger av bestemte framtidige utløsende hendelser som kommunen ikke har full 

innflytelse på, kalles det en betinget forpliktelse. Betingede forpliktelser er således en type 

usikre forpliktelser, men de skal ikke regnskapsføres. 

 

Lørenskog Hus og momskompensasjon 

Det har vært jobbet med momskompensasjonen i 2017. Arbeidet med kartlegging av bruken av 

Lørenskog hus har vist seg å være av stort omfang og det er ønskelig med ekstern bistand for 

å sikre en god og ryddig gjennomgang. Det har derfor i januar 2018 vært utlyst et anbud knyttet 

til arbeidet for å hente inn ekstern bistand. Arbeidet vil bli ferdigstilt i 2018. 

 

Saken bunner i to saker fra Skatteetaten fra 2014, hvor Skatteetaten krevde tilbakebetaling av 

store beløp knyttet til momskompensasjon fra kulturhus i Stavanger og Kristiansund. I 2016 

kom Finansdepartementet med en fortolkningsuttalelse som medførte at Skatteetaten endret 

sin fortolkning av regelverket. Endringen gir kommunene momskompensasjon i større grad 

enn det Skatteetaten la til grunn i sakene i 2014. 

 

Gjennomgangen av Lørenskog kulturhus er for å undersøke at det er krevd riktig moms-

kompensasjon tidligere år, samt sikre at fremtidige krav blir korrekte. 

 

Sosiale lån 

Det har i 2017 blitt påbegynt arbeid med gjennomgang av sosiale lån som kommunen har gitt. 

Arbeidet er godt i gang, men det gjenstår noe arbeid i 2018.  

8.25 Note 20 Vertskommunesamarbeid  

Lørenskog kommune er kontorkommune for barnevernsvakta som også inkluderer tilsyn i 

fosterhjem og samarbeidsrådet for nedre Romerike. Disse inngår i Lørenskog kommunes 

regnskap.  

 

Barnevernsvakta Utgifter Inntekter 

Overføring fra Lørenskog kommune (kontorkommunen)           1 128 357  

Overføring fra Skedsmo kommune (deltaker)           1 589 608  

Overføring fra Aurskog Høland kommune (deltaker)              482 620  

Overføring fra Eidsvoll kommune (deltaker)              727 552  

Overføring fra Fet kommune (deltaker)              344 972  

Overføring fra Gjerdum kommune (deltaker)              195 288  

Overføring fra Hurdal kommune (deltaker)                86 458  

Overføring fra Nannestad kommune (deltaker)              381 889  
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Barnevernsvakta Utgifter Inntekter 

Overføring fra Nes kommune (deltaker)              635 794  

Overføring fra Nittedal kommune (deltaker)              693 365  

Overføring fra Rælingen kommune (deltaker)              528 341  

Overføring fra Sørum kommune (deltaker)              526 368  

Overføring fra Ullensaker kommune (deltaker)           1 056 942  

Resultat av overføringer           8 377 554  

Øvrige inntekter               665 783  

Totale driftsutgifter           9 043 337    

Resultat av virksomheten                       -    

Disponering av resultatet     

Tilbakeført deltaker kommunene    

Overført til neste driftsår     

Udekket underskudd            

Tilsyn i fosterhjem Utgifter Inntekter 

Overføring fra Lørenskog kommune (kontorkommunen)                66 784  

Overføring fra Fet kommune (deltaker)              170 144  

Overføring fra Nittedal kommune (deltaker)                62 867  

Overføring fra Sørum kommune (deltaker)              190 032  

Resultat av overføringer              489 827  

Øvrige inntekter                 -    

Totale driftsutgifter              659 257    

Resultat av virksomheten                    299  

Disponering av resultatet     

Tilbakeført deltaker kommunene    

Overført til neste driftsår     

Udekket underskudd              

 
Samarbeidsrådet for nedre Romerike (SNR) Utgifter Inntekter 

Overføring fra deltakerkommuner           2 500 000  

Resultat av overføringer           1 003 339  

Øvrige inntekter inkl. finans              749 608  

Totale driftsutgifter            4 252 947  

Dekket av fond/tidligere innbetalinger fra kommunene          5 351 274    

           1 261 180  

Resultat av virksomheten              162 853  

Disponering av resultatet     

Tilbakeført deltaker kommunene                       -    

Overført til neste driftsår             162 853                      -    

Udekket underskudd                
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9 Øvrige forhold 

9.1 Internkontroll 

Internkontroll er egenkontroll som bidrar til at kommunen følger gjeldende regelverk og 

dokumenterer at det er tilfelle. 

 

I 2014 ble det igangsatt et prosjekt med sikte på å innføre en helhetlig internkontroll i 

kommunen. I 2016 ble det etablert pilotgrupper for å forankre forståelsen for internkontroll. Det 

nye internkontrollverktøyet Compilo ble innkjøpt i mars 2016 og det ble tilsatt prosjektleder for 

å lede prosjektet.  

 

I slutten av 2017 gikk internkontrollprosjektet over til driftsfase. Verktøyet var tatt i bruk av alle 

sektorer. Compilo er kommunens rutinebank.  

 

For å sikre bruken av systemet ble det satt mål for internkontrollarbeidet i 2017. Disse målene 

er ikke tilfredsstillende oppfylt av alle sektorer. For å sikre et godt internkontrollsystem er det 

innført rutiner for internrevisjoner, samtidig med at alle sektorer blir tilbudt hjelp og opplæring 

ved behov.  

9.2 Etikk og verdier 

Lørenskog kommune har definert 4 konkrete mål for etikkarbeidet:  

 

1. Ansatte tenker klart rundt moralske spørsmål og hvordan disse kan håndteres i praksis  

2. Lørenskog kommune har handlekraftige ansatte som løser problemene  

3. Organisasjonskulturen er utviklet slik at etiske holdninger og verdier blir godt ivaretatt  

4. De etiske verdiene vi ønsker skal prege tjenestene til kommunen er styrket  

 

Etikkportal er en idebank som benyttes i etikkarbeidet. I etikkportalen legges det ut flere 

dilemma gjennom året. Hvert dilemma er en praksisnær etisk problemstilling som kan 

reflekteres rundt på arbeidsplassene. I portalen ligger også kommunens verdier og etiske 

retningslinjer, og flere lenker til både felles og sektorspesifikke ressurser. Etisk refleksjon 

skal gjennomføres jevnlig på alle arbeidsplasser. 

 
Lørenskog kommunes etiske retningslinjer er vedtatt av kommunestyret og det er formulert tre 
verdier som skal bidra til å beskrive, profilere og prege organisasjonen:  
 
Åpen:  

Vi møter innbyggerne og hverandre med åpenhet, tillit og toleranse.  

Vi er romslige og gir plass for forskjellighet.  

 

Troverdig:  

Vi holder det vi lover  

Vi behandler alle profesjonelt.  

Vi gir presis og objektiv informasjon.  

 

Engasjert:  

Vi engasjerer oss faglig og personlig og streber etter å utgjøre en forskjell.  
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Vi er fleksible og forandringsvillige, og setter pris på nye ideer og initiativ. 

 

Verdiene er blant annet synliggjort gjennom lederplattformen og i alle Lørenskog kommunes 

stillingsutlysninger, og er en del av opplæringsprogrammet for nyansatte. 

9.3 Mangfold  

Lørenskog kommune har som målsetting at kommunens ansatte skal speile sammensetningen 

av kommunens befolkning og det er en variert ansattgruppe når det gjelder alder og etnisitet. 

Ved utlysning av stillinger oppfordres det til at personer med innvandrerbakgrunn skal søke.  

 

Gjennom arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA) er det blant annet fokus på å gi mulighet for 

praksis og arbeidstrening for grupper som lett faller utenfor. Et av tiltakene i IA-

handlingsplanen er en traineeordning for personer med nedsatt funksjonsevne. Målet for 

ordningen er å gi kvalifiserte personer reell arbeidserfaring og dermed mulighet for fast arbeid. 

I 2017 har tre traineer med nedsatt funksjonsevne vært ansatt i kommunen.   

9.4 Kjønnsfordeling - ansatte og ledere 

Lørenskog kommune arbeider for at det ikke skal foregå diskriminering av noe slag i 

kommunen- heller ikke på grunn av kjønn. 

 

Helse- og omsorgssektoren og oppvekst og utdanningssektoren er de mest kvinnedominerte 

sektorene i Lørenskog kommune, mens teknisk sektor og kultursektoren er mest 

mannsdominert.  

 

Av de fast ansatte er 78 % kvinner og 22 % menn. Dette er det samme kjønnsfordelingen som 

i 2016. Blant mellomledere er kvinneandelen 74 % og det er størst kvinneandel i 

organisasjonsavdelingen, oppvekst- og utdanningssektoren og helse- og omsorgssektoren.    

 

Nedenfor følger oppstillinger av kjønnsfordelingen blant ansatte og ledere. Oppstillingene er 

sortert etter størrelse på sektoren/avdelingen. 

Kjønnsfordeling – ansatte 

 Antall ansatte Menn Kvinner 

Helse og omsorg 820 17 % 83 % 

Teknisk  206 58 % 42 % 

Oppvekst og utdanning 1 129 17 % 83 % 

Kultur   84 43 % 57 % 

Teknologiavdelingen 33 45 % 55 % 

NAV 33 24 % 76 % 

Organisasjonsavdelingen 29 7 % 93 % 

Økonomiavdelingen 28 25 % 75 % 

Strategi og samfunn 5 40 % 60 % 

Rådmannen/SNR 2 100 % 0 % 

I alt 2 369 22 % 78 % 
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Kjønnsfordeling - ledere 

 Ansatte Menn Kvinner 

Oppvekst og utdanning 67 9 % 91 % 

Helse og omsorg 49 22 % 78 % 

Teknisk  29 45 % 55 % 

Kultur   14 50 % 50 % 

Organisasjonsavdelingen 6 0 % 100 % 

Teknologiavdelingen 4 50 % 50 % 

Økonomiavdelingen 3 33 % 67 % 

NAV 3 33 % 67 % 

Strategi og samfunnsutvikling 2 50 % 50 % 

I alt 177 26 % 74 % 

9.5 Lønn i likestillingsperspektiv 

Deltid 

Det er 36 % av de fast ansatte i kommunen som jobber deltid. Dette er den samme deltids-

prosent som i fjor og lavere andel enn landsgjennomsnittet som viser at 48 % arbeider deltid. 

Av kvinnene er det 38 % som jobber deltid. Dette er som i fjor, mens andelen menn i deltid er 

på 30 %.  

 

I helse- og omsorgssektoren er 51 % deltidsansatte. Dette er en reduksjon på 1 % -poeng fra i 

fjor, og også betydelig lavere enn på landsbasis hvor 65 % av ansatte i helse og omsorg 

arbeider deltid. Helse- og omsorgssektoren og kultursektoren har i 2017 den høyeste andelen 

deltidsarbeidere hvor 52 % hadde deltidsstilling. For kultursektoren var det en nedgang med 2 

% -poeng fra i fjor.   

 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er på om lag 82 % for både kvinner og menn, og er uendret 

fra 2016.   

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 

  2015 2016 2017 

Alle 81,8 % 82,4 % 81,8 % 

Kvinner 81,6 % 82,3 % 81,7 % 

Menn 82,6 % 82,6 % 82,0 % 

9.6 Overtid 

Andelen som arbeidet overtid i 2017 var 46 % blant menn og 49 % blant kvinner. Det er en 

økning på henholdsvis 2,1 % -poeng og 5,2 % -poeng fra 2016.  
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1 Rådmannen om 2017  

I årsrapporten for 2016 ble året oppsummert med "vekst og utvikling". 2017 kan  oppsummeres 

på samme måte. Befolkningen økte med 3,4 % og Lørenskog har nå nesten 39 000 

innbyggere. Det ble ferdigstilt 544 nye boliger.  

 

Befolkningsveksten henger sammen med stor mobilitet i befolkningen. Nesten 4 000 flyttet til 

Lørenskog. Disse skal finne seg til rette i kommunen og bli kjent med den nye kommunen sin. 

Som kommune har vi ansvar for å skape tilhørighet, samt kommunisere og gi informasjon. 

Kravene til oppdatert og lett tilgjengelig informasjon gjennom sosiale plattformer er sterkt 

økende. Likeledes er det forventning om rask og tilnærmet døgnkontinuerlig respons på 

henvendelser til kommunen. Det er en utfordring kommunen prioriterer høyt gjennom 

digitaliseringsstrategien og andre prosjekter som skal styrke kommunikasjonen med 

innbyggerne. 

 

Utviklingen av et samfunn, ikke minst i en kraftig vekstperiode, må styres gjennom tydelige 

strategier, prioriteringer og valg. Avdeling for "Strategi og samfunnsutvikling" ble opprettet i 

2017, og er et uttrykk for behovet for og ønske om en slik styring. Blant avdelingens viktigste 

oppgaver er å bidra til å styre og utnytte veksten på en god måte, og at Lørenskog blir en 

foretrukket kommune for alle, også for næringsetablering. 

 

Kommunen har hatt et godt økonomisk år. Driftsresultatet er på nesten 89 mill. kr. Dette til-

svarer en resultatgrad på ca. 3,3 %. Det regnskapsmessige overskudd er på vel 71 mill. kr. 

Dette gir muligheter for å styrke reservene ytterligere. 

 

Overskuddet skyldes i hovedsak økte skatteinntekter og bruk av pensjonskassens premiefond, 

men også god økonomistyring i sektorene og stabsavdelingene. Igjen er det grunn til å be-

rømme sektorene og stabsavdelingene som gjør en stor innsats med å holde driften innenfor 

vedtatte budsjettrammer - samtidig som presset på tjenestene også i 2017 har vært høyt.  

 

I 2017 har investeringsnivået vært noe lavere enn i 2016. Det ble investert for 366,2 mill. kr mot  

450,2 mill. kr i 2016. Det er mange kompliserte prosjekter som gjør fremdriften krevende. Det 

er også en betydelig utfordring å skaffe nok kvalifisert personell og kompetanse til prosjekt-

gjennomføringen. 

 

Kvaliteten og kapasiteten i tjenestetilbudet til de som trenger det mest, er en høyt prioritert 

oppgave. I takt med økning i antall brukere, må tjenestene gjennomgå både kvalitetsfor-

bedringer og effektiviseringer. I helse- og omsorgssektoren er det for eksempel igangsatt flere 

prosjekter som skal gi brukerne andre tjenester som skal bidra til større selvstendighet og 

redusert hjelpebehov slik at ressursene kan omfordeles til nye brukere og de som trenger mest 

hjelp. Bruk av velferdsteknologi er et av flere prosjekter.  

 

I 2017 er det gjennomført brukerundersøkelse ved sykehjemmene og i bo- og omsorgs-

tjenesten. Resultatene er gode, men det er ønske om mer selvbestemmelse, mer informasjon 

og brukermedvirkning. Det er imidlertid særlig gledelig og viktig at beboere og pårørende 

opplever kommunens ansatte som respektfulle. 
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Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse også i 2017. Som i 2016 er det score på over  

målsettingene på 9 av 10 faktorer, og de samlede resultater er vel så bra som i 2016. 

 

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de 

kommunale tjenestene. Metoden sier noe om den enkelte kommunes effektivitet i forhold til 

beste etablerte praksis. I kommunegruppe 13 scorer Lørenskog 98 % av kommunen med 

beste etablerte praksis. Kostra-statistikken viser også at Lørenskog kommune driver 

kostnadseffektivt. I forbindelse med perspektivmeldingen vil det bli utarbeidet en mer 

omfattende analyse av kostra-tallene hvor flere måltall vil bli presentert og Lørenskog 

sammenliknet med flere kommuner. 

 

Et godt samarbeidsklima og tillit mellom administrasjonen og folkevalgte, er viktig. Rådmannen 

opplever at dette også i 2017 har vært meget godt. God styring av vekst og utvikling krever 

modige politiske beslutninger, og et langt "blikk". Rådmannen har stor respekt for det 

engasjement og kunnskap som Lørenskogs kommunes politikere viser for å utvikle kommunen 

til det beste for befolkningen.  

 

 

 

Ragnar Christoffersen 

rådmann  
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2 Sentrale nøkkeltall 

Økonomiske nøkkeltall 

 Brutto driftsutgifter 

Tall i 1 000 kr 2016 2017 Økning i % 

Oppvekst og utdanning 921 320 996 186 8,1 % 

Helse og omsorg 692 854 750 942 8,4 % 

Teknisk 417 333 451 026 8,1 % 

Rådmannen og stabsavdelingene 120 441 128 619 6,8 % 

Strategi og samfunnsutvikling 0 4 975 - 

Nav 78 358 87 287 11,4 % 

Kultur 96 512 99 693 3,3 % 

Folkevalgte 921 320 996 186 8,1 % 

 Brutto driftsinntekter 

Tall i 1 000 kr 2016 2017 Økning i % 

Skatt på inntekt og formue 1 106 764 1 186 669 7,2 % 

Rammetilskudd 644 423 682 810 6,0 % 

Brukerbetalinger og salgs- og leieinntekter 361 004 383 191 6,1 % 

Øvrige inntekter 334 957 395 782 18,2 % 

Eiendomsskatt 60 372 60 420 0,1 % 

Andre nøkkeltall 

 Areal 

Landareal 67,27 km2 

Ferskvann 3,27 km2 

 Nøkkeltall Lørenskog kommune  

Tall i mill. kr 2014 2015 2016 2017 

Brutto driftsutgifter 2 179 2 214 2 399 2 551 

Brutto driftsinntekter 2 335 2 334 2 508 2 709 

Brutto driftsresultat 156 120 108 158 

Netto driftsresultat 99 53 57 89 

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 50 51 28 71 

Brutto investeringer 149 314 450 366 

Skatt per innbygger i % av landsgjennomsnittet 109,1 107,7 105,9 106,5 

Rammetilskudd i kr per innbygger 17 208 16 879 17 228 17 657 

Netto lånegjeld i kr per innbygger, konsern* 82 892 82 040 87 725 86 591 

* Konsern består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og 
Interkommunale selskaper (IKS). Tallene erstattet tidligere interne beregning av gjeld.  
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3 Sentrale tema 

Kommuneøkonomien  

Det regnskapsmessige mindreforbruket i 2017 ble på 71,1 mill. kr. Det positive avviket kommer 

i hovedsak som en følge av høyere skatteinntekter og bruk av premiefond. 

 

Brutto driftsresultat i 2017 er 158,0 mill. kr. Resultatet er 66,3 mill. kr høyere enn opprinnelig 

budsjettert, og 89,7 mill. kr høyere enn regulert budsjett.  

 

Netto driftsresultat i 2017 er 88,9 mill. kr. Resultatet er 68,8 mill. kr høyere enn opprinnelig 

budsjettert, og 92,2 mill. kr høyere enn regulert budsjett.  

 

Kommunens balanseregnskap viser en langsiktig gjeld på 6,09 mrd. kr (2016: 5,87 mrd. kr). 

Dette er en økning på ca. 22 mill. kr fra forrige år. I den langsiktige gjeld inngår pensjons-

forpliktelsene med 2,58 mrd. kr (2016: 2,45 mrd. kr).  

 

Kommunens langsiktige gjeld, justert for finansiell leasing og formidlingslån er 3,16 mrd. kr 

(2016: 3,05 mrd. kr). Lånegjelden er økt med 105,9 mill. kr.  

 

Likviditetssituasjonen har i hele 2017 vært god. Ved utgangen av året utgjorde likvide midler 

637 mill. kr (2016: 494 mill. kr). 

Investeringer i bygg og anlegg  

 
 

Det er gjennomført investeringer i anleggsmidler for 366,2 mill. kr i 2017. Dette er 94,6 mill. 

kr mindre enn revidert budsjett. Årsaken er i all hovedsak forsinket fremdrift. Investeringene i 

2017 er ca. 84 mill. kr lavere enn i 2016. 

Det er utlånt 20,4 mill. kr mindre i startlån enn forutsatt i regulert budsjett.  

Årets finansieringsbehov er på 353,5 mill. kr. Dette er 74,3 mill. kr mindre enn regulert 

budsjett.  Avviket kommer i hovedsak som en følge av lavere investeringsnivå og lavere utlån 

av startlån enn forutsatt i regulert budsjett. 

Av investeringene er ca. 191 mill. kr dekket ved lån og 46,4 mill. kr ved kompensasjon for 

merverdiavgift. Det er videre brukt 30,8 mill. kr av fond og solgt anleggsmidler for 27,2 mill. 

kr. Resten, ca. 70,8 mill. kr, er finansiert ved tilskudd og refusjoner.  
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Det henvises til nærmere omtale av de konkrete investeringsprosjektene i årsberetningen. 

Sentrale vedtak i kommunestyret i 2017  

Sak 6/17 – KVU – barnehageplan – Behov, mål, krav og grovsorterte alternativer 

Lørenskog kommune er i vekst og har behov for utvidet barnehagekapasitet. I praksis er det 

behov for å bygge fem store barnehager i sentralområdet og to store barnehager på 

Fjellhamar/Lørenskog stasjon. I saken ønskes mål, krav og grovsorterte alternativer forankret 

som grunnlag for videre utredning i alternativanalysen. Kommunestyret vedtok følgende tre 

konsepter: 1) Kommunal utbygging 3) Privat utbygging og 3) Innleie av lokaler. 

 

Sak 7/17 – KVU – Framtidige skolebehov 

Kommunestyret har tidligere behandlet behov, mål og krav, samt valgt hovedkonsept som 
innebærer å erstatte eldre skoler som går ut på dato med nye og større skoler. Kommunestyret 
vedtok den foreslåtte planen. 
 

Sak 18/17 – Temaplan klima og energi 2017 – 2026, Lørenskog kommune 

Temaplan klima og energi 2017 – 2026, Lørenskog kommune, del 1, er en strategisk plan i 

kommunens arbeid med å redusere klimagassutslipp og energibruk, samt tilpasse kommunen 

et klima i endring. Det er også utarbeidet et faktagrunnlag, del 2, for ytterligere beskrivelse av 

klimagassutslipp og energibruk i kommunen. Kommunestyret vedtok den foreslåtte planen 

med endringer. 

 

Sak 58/17 – Beredskapsplan, kriseledelse og kommunikasjon 

 
Rådmannen har utarbeidet ny overordnet beredskapsplan for Lørenskog kommune. Den 
overordnede beredskapsplanen består av en administrativ del, som er styrende for 
beredskapsplanene på alle nivå i kommunen og et antall operative planer, varslingsliste, 
ressursoversikt og tiltakskort på kommunenivå.  Kommunestyret vedtok den foreslåtte planen i 
sin helhet. 

Sak 72/17 – Temaplan Strategi for overvann og vassdrag 2017 – 2016, Lørenskog kommune 

Temaplanen definerer en overgripende strategi som forankrer kommunens holdning til hvordan 

vannressursene skal håndteres på en klimatilpasset og bærekraftig måte.  

Kommunestyret vedtok den foreslåtte planen og presiserte at det skal foreligge en 

overvannsstrategi i alt fremtidig relevant planverk. 

Sak 87/17 – Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester 

– kriterier og ventelister 

Stortinget vedtok i juni 2016 endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven og Helse- og 

omsorgstjenesteloven med den hensikt å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg. En av endringene pålegger 

kommunene å utarbeide en lokal forskrift som omhandler kriterier for tildeling av 

sykehjemsplass eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester, og rett til plass 

på venteliste. 

 

En lokal forskrift i tråd med lovendringen ble vedtatt i kommunestyret. 
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Sak 90/17 – Eierskapsmelding for Lørenskog kommune 

I samsvar med vedtatte prinsipper for god eierstyring la rådmannen frem forslag til ny 
eierskapsmelding for Lørenskog kommune. Meldingen ble vedtatt i kommunestyret med noen 
endringer. 
 

Sak 118/17 – Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lørenskog sentralområde 
 
I henhold til føringer i Lørenskogs kommuneplan 2015-2026, er det utarbeidet en helhetsplan i 

form av en veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lørenskog sentralområde. 

Forslag til VPOR for Lørenskog sentralområde var på høring og offentlig ettersyn i perioden 

21.04.2017 – 09.06.2017. Kommunen mottok 33 formelle høringsuttalelser. Den veiledende 

planen ble vedtatt i kommunestyret. 

Sak 123/17 – Næringsstrategi for Nedre Romerike 

Ny næringsstrategi for Nedre Romerike ble vedtatt i kommunestyret. 

Sak 135/17 – Temaplan for landbruk – Lørenskog kommune 2017 – 2028 

Kommunestyret vedtok 18.12.2013 planprogram for revisjon av kommunedelplan landbruk for 

Lørenskog 2014 - 2024. Forslag til temaplan ble vedtatt sendt på ekstern høring og lagt ut til 

offentlig ettersyn av kommunestyret i perioden 15.03.2017 - 26.05.2017. Planstatusen er 

endret fra kommunedelplan til temaplan i tråd med planstrategien for Lørenskog kommune 

2016 - 2019. Planen ble vedtatt i kommunestyret i henhold til rådmannens forslag med noen 

endringer. 

Sak 159/17 – Konseptvalgsutredning  (KVU) om kollektivtransport Nedre Romerike – 

Høringsuttalelse 

Akershus fylkeskommune ga i januar 2016 Ruter i oppdrag å utarbeide en konseptvalgs-

utredning (KVU) for kollektivtransport på Nedre Romerike, herunder en baneløsning til 

Lørenskog/A-hus og Lillestrøm/Kjeller. Kommunestyret sluttet seg til en felles høringsuttalelse 

fra kommunene på Nedre Romerike. 
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Følgende antall saker ble behandlet og møter avholdt i utvalg og råd i 2017: 

Utvalg: Antall møter: Antall saker: 

Kommunestyret 9 159 

Formannskapet 22 106 

Oppvekst- og utdanningsutvalget 9 77 

Klima- økologi og samferdselsutvalget 9 101 

Kultur, idrett- og frivillighetsutvalget 9 76 

Helse- og omsorgsutvalget 9 69 

Teknisk utvalg 9 99 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10 105 

Eldrerådet 9 74 

Enkeltvedtak og klagesaksbehandling 

 Enkeltvedtak Klager 
Underinstansen – klage 

tatt til følge/nye vedtak 

Klageinstansen - klage tatt 

til følge/nye vedtak 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Stabsavdelingene  38 65 52 0 1 0       

Nav Lørenskog 5 167 5 862 5 949 19 38 91  13 48 2 4 2 

Kultur 243 250 239 0 1 1       

Helse- og omsorg 4 446 4 346 3 944 28 25 18 11 9 8 4 5 2 

Oppvekst- og 

utdanning 
12 383 12 036 12 355 27 60 45 7 9 9 9 4 3 

Teknisk  1 442 1 704 2 048 45 90 92 10 22 16 1 3 3 

Totalt 23 719 24 263 24 587 119 215 247 28 53 81 16 16 10 

 

Samtlige enkeltvedtak som fattes i kommunen skal registreres. Totalt ble det fattet 24 587 

enkeltvedtak i 2017. Dette er en økningen på 324 vedtak fra 2016.  Nav Lørenskog, oppvekst 

og utdanning, og teknisk sektor har alle fattet flere vedtak i 2017 enn i 2016, mens 

stabsavdelingene, kultur, og helse og omsorg har hatt en nedgang i antall vedtak. 

 

Enkeltvedtak fattet av henholdsvis oppvekst og utdanning, Nav Lørenskog, og helse og 

omsorg utgjør til sammen 90 % av alle enkeltvedtak som er fattet i 2017. 

 

Størst prosentvis endring i antall enkeltvedtak fra 2016 til 2017 er det i stabsavdelingene, 

teknisk og helse og omsorg. For stabsavdelingene skyldes reduksjonen på 20% at man i 2016 

hadde flere vedtak enn vanlig grunnet fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger (dette skjer 

kun hvert 4. år). For teknisk skyldes økningen på 20 % flere byggesøknader, mens 

reduksjonen på 9 % i helse og omsorg skyldes i stor grad restanse på innkomne søknader fra 

slutten av 2017. 

 

I 2017 ble det klaget på 247 av alle enkeltvedtak som ble fattet. En sammenligning av forholdet 

mellom antall enkeltvedtak og antall klager viser at klagene i 2017 utgjør 1% av alle 

enkeltvedtak som er fattet. De fleste klager gjelder vedtak fattet av teknisk og Nav Lørenskog. 

Prosentvis utgjør klagene henholdsvis 4,39% og 1,53 % av vedtakene. 
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Av alle vedtak som er påklaget i 2017 er 36,8% tatt til følge eller omgjort. Underinstansen har 

selv tatt til følge/omgjort 89% av disse sakene, mens 11% av sakene er tatt til følge/omgjort av 

klageinstansen. 

 Mindretallsanke  

En mindretallsanke innebærer at tre eller flere medlemmer av hovedutvalget eller formann-

skapet sammen kan bringe avgjørelsen truffet av henholdsvis hovedutvalget eller formann-

skapet inn for kommunestyret til endelig avgjørelse. Mindretallsanke må kreves i møtet hvor 

vedtaket blir fattet.  

 

Det har i 2017 vært framsatt to krav om mindretallsanke. Sakene gjaldt henholdsvis en søknad 

om skjenkebevilling og en sak om mindre endring av en detaljreguleringsplan. Ingen av 

mindretallsankene medførte endring av hovedutvalget/formannskapets opprinnelig vedtak. 

 Lovlighetskontroll  

Etter kommuneloven § 59 kan tre eller flere av kommunestyrets medlemmer bringe en 

avgjørelse fattet av et folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for 

fylkesmannen (delegert fra departementet) for kontroll av avgjørelsens lovlighet. 

 

Det er 2017 ikke framsatt krav om lovlighetskontroll.  

Kjøp og salg av eiendommer 

Det er i 2017 kjøpt 8 boliger for til sammen 23,6 mill. kr. Samtidig er det solgt 5 boliger for til 

sammen 11,9 mill. kr. 

Brukerundersøkelser 

Jevnlige innbygger- og brukerundersøkelser gir viktig styringsinformasjon.  

Resultatene vises ved bruk av “trafikklys”. Rødt gir uttrykk for et resultat man ikke er fornøyd 

med, det gule for et resultat som er “godt nok”, men under målsettingen. Grønt er uttrykk for at 

resultatet er på eller over målet. Målene er per i dag satt på grunnlag av en ambisjon om et 

"høyt resultat", men skal i 2018 vurderes justert. 

 

Brukerundersøkelsene dekker opplevd brukertilfredshet med kvalitet, informasjon og 

medvirkning i kommunale tjenester. Standardiserte brukerundersøkelser fra Kommuneforlaget 

(www.bedrekommune.no) benyttes. For eiendom og stabsavdelingene benyttes egenutviklede 

undersøkelser. Svarskalaen for de fleste undersøkelsene er fra 1 til 6, mens for forenklet 

undersøkelse på sykehjemmene er skalaen fra 1-2, da beboerne svarer enten ja eller nei på 

noen påstander. Brukerundersøkelsen i Bo- og omsorgstjenesten bruker også en skala fra 1-2 

(ja/nei). Merk: I forenklet brukerundersøkelse for beboere på sykehjem tilsvarer 2 ja – og det er 

best med et snitt nærmest mulig 2. I brukerundersøkelsen for beboere i Bo og omsorg tilsvarer 

1 ja, og det er best med et snitt nærmest mulig 1. 

 

Det er utarbeidet veiledninger for gjennomføring og oppfølging av brukerundersøkelsene for å 

sikre at resultatene brukes til systematisk utviklingsarbeid. Flere av undersøkelsene ble 

gjennomført sent i 2017, slik at oppfølgingsarbeidet skjer i 2018.  
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Tabellene under viser resultater for brukerundersøkelsene som ble gjennomført i 2017. 

 Lørenskog sykehjem (pårørende, beboere og beboere forenklet) 

 Resultat Mål Status 

Resultat for beboer (pårørende) 4,2 4,7 
 

Trivsel (pårørende) 4,5 4,7 
 

Brukermedvirkning (pårørende) 4,1 4,7 
 

Respektfull behandling (pårørende) 4,7 4,7 
 

Tilgjengelighet (pårørende) 4,3 4,7 
 

Informasjon (pårørende) 4,0 4,7 
 

Generelt (pårørende) 4,7 4,7 
 

Resultat for beboer (beboer) 5,2 4,7 
 

Trivsel (beboer) 4,5 4,7  

Brukermedvirkning (beboer) 4,1 4,7  

Respektfull behandling (beboer) 4,7 4,7  

Tilgjengelighet (beboer) 4,3 4,7  

Informasjon (beboer) 4,0 4,7  

Generelt (beboer) 4,7 4,7  
*157 respondenter for begge sykehjem 

 Rolvsrudhjemmet (pårørende og beboere forenklet) 

 Resultat Mål Status 

Resultat for beboer (pårørende) 4,6 4,7  

Trivsel (pårørende) 4,8 4,7  

Brukermedvirkning (pårørende) 4,1 4,7  

Respektfull behandling (pårørende) 4,8 4,7  

Tilgjengelighet (pårørende) 4,5 4,7  

Informasjon (pårørende) 4,0 4,7  

Generelt (pårørende) 4,8 4,7  
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 Bo- og omsorgstjenesten 

 Resultat Mål Status 

Selvbestemmelse (pårørende) 4,1 4,7  

Trivsel (pårørende) 4,8 4,7  

Trygghet (pårørende) 4,9 4,7  

Brukermedvirkning (pårørende) 4,3 4,7  

Respektfull behandling (pårørende) 4,8 4,7  

Informasjon (pårørende) 4,9 4,7  

Helhetsvurdering (pårørende) 4,6 4,7  

Selvbestemmelse (pårørende) 4,1 4,7  

Medarbeiderundersøkelser  

Det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser. Fra og med 2016 er det tatt i bruk med-

arbeiderundersøkelsen - "10-faktor". Undersøkelsen er forskningsbasert og måler faktorer som 

er viktige for å kunne oppnå gode resultater og som kan påvirkes gjennom utviklingsarbeid.   

 Effektiv ledelse og motiverte medarbeidere 

 
Resultat 

2017 
Mål Status 

Oppgavemotivasjon 4,3 3,8  

Mestringstro 4,4 3,8  

Selvstendighet 4,3 3,8  

Bruk av kompetanse 4,3 3,8  

Mestringsorientert ledelse 4,0 3,8  

Rolleklarhet 4,4 3,8  

Relevant kompetanseutvikling 3,8 3,8  

Fleksibilitetsvilje 4,5 3,8  

Mestringsklima 4,2 3,8  

Nytteorientert motivasjon 4,7 3,8  

 

Svarprosenten var på 77% og resultatene på overordnet nivå viste høy tilfredshet med 

arbeidsmiljøet. 

 

Medarbeiderundersøkelsen er en viktig del av kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljøet på  

den enkelte arbeidsplass, og det jobbes systematisk og godt med oppfølging av resultatene i 

HMS-handlingsplaner. 

"10-faktor-undersøkelsen" 

Faktor 1 - Oppgavemotivasjon 

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og 

som spennende og stimulerende.  
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Faktor 2 – Mestringstro 

Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å 

mestre utfordringer i jobbsammenheng.   

 

Faktor 3 – Selvstendighet 

Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i 

jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.  

 

Faktor 4 – Bruk av kompetanse 

Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin 

nåværende jobb.  

 

Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse 

Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra 

sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.  

 

Faktor 6 – Rolleklarhet 

Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig 

definert og kommunisert. 

 

Faktor 7 – Relevant kompetanseutvikling 

Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig 

rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. Relevant kompetanseutvikling er avgjørende 

for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken type tjeneste man snakker om.  

 

Faktor 8 – Fleksibilitetsvilje 

Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye 

behov og krav. 

 

Faktor 9 – Mestringsklima 

I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, 

fremfor å rivalisere om å bli best.  

 

Faktor 10 – Nytteorientert motivasjon 

Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en 

viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.  
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4 Befolkningsutvikling 

I 2017 økte befolkningen i Lørenskog kommune med 1 264 innbyggere til 38 670 innbyggere. 

Dette tilsvarer en vekst på 3,4 %. Det er 1,4 % -poeng høyere enn de 2 % som ble lagt til 

grunn i kommuneplanen. Oslo hadde en vekst på 1,0 %, mens Rælingen og Skedsmo hadde 

en befolkningsvekst på henholdsvis 0,8 og 1,7 %.  

 

Veksten på 1 264 innbyggere er uttrykk for netto vekst.  

Fødte, døde, inn-/utflytting 

 Fødte 423  

 Døde 249  

 Innflyttinger 3 973  

o av dette fra utlandet  398 

 Utflyttinger 2 879  

o av dette til utlandet  249 

 

Siden 2000 har årlig gjennomsnittlig vekst i Lørenskog kommune vært 1,83 %. 

Alderssammensetning og befolkningsutvikling 

 I alt 0 1-5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90+ 

2000  29 505   402   2 088   2 895   998   1 373   9 137   6 736   3 216   2 096   503   61  

2017  37 406   395   2 129   3 377   1 445   1 953   9 533   8 589   4 957   3 830   996   202  

2018  38 670   432   2 267   3 448   1 471   1 940   9 967   8 712   5 166   4 025   1 050   192  

2017-

2018 
3,4 % 9,4 % 6,5 % 2,1 % 1,8 % -0,7 % 4,6 % 1,4 % 4,2 % 5,1 % 5,4 % -5,0 % 

2000-

2018 
31,1 % 7,5 % 8,6 % 19,1 % 47,4 % 41,3 % 9,1 % 29,3 % 60,6 % 92,0 % 108,7 % 214,8 % 

 

2017: Per 31. desember 2016 

2018: Per 31. desember 2017 

Prosentuell endring i ulike aldersgrupper fra 2016 til 2017 
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Det er særlig stor prosentuell økning blant de yngste barna og de yngste eldre. Dette er både 

uttrykk for den generelle demografiske utvikling og flyttemønsteret i Lørenskog kommune. Det 

er ingen vekst blant ungdommer i aldersgruppen 16-19 år.  

Prosentuell endring i ulike aldersgrupper fra 2000 til 2017 

 
 

Fra 2000 er antall innbyggere økt med 9 165 innbyggere. Befolkningssammensetningen 

endres betydelig og den eldste delen av befolkningen blir relativt større. Antall barn under 6 år 

har bare økt med 8 prosent fra år 2000.   

Boligbygging  

 Nye boenheter per år 

Type boliger 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Eneboliger og tomannsboliger 14 33 39 26 44 51 26 0 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 4 0 0 0 30 2 152 58 

Store boligbygg 76 40 111 229 153 548 289 486 

Annet 0 0 0 1 0 0 0 0 

Totalt 94 73 150 256 227 601 467 544 

 

Det er ferdigstilt 544 boenheter i 2017. Det er noe lavere enn prognosen på 590. 

 

Nybygde boliger de siste 9 år fordeler seg med ca. 21 % eneboliger/småhus og ca. 79 % 

blokkleiligheter. Dagens boligmasse (15 776 boenheter) består av 32 % eneboliger, 30 % 

småhus og 38 % blokkleiligheter. 2/3 av husholdningene består av en eller to personer. 
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5 Kommunens organisasjon og personell 

Kommunens ansatte 

Det er 2 369 ansatte fordelt på 1 937 årsverk i Lørenskog kommune ved utgangen av 2017. 

Det er 106 flere årsverk enn for ett år siden.  

 Antall ansatte/årsverk per 31. desember 2017 

 2015 2016 2017 

 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk 

Menn 470 399 488 403 522 428 

Kvinner 1 708 1424 1 750 1 428 1 847 1 509 

I alt 2 178 1 823 2 238 1 831 2 369 1 937 

Fordelt på:             

Undervisningspersonell 411 382 410 373 441 406 

Turnuspersonell 497 350 535 365 566 379 

Annet personell  1 270 1 091 1 293 1 093 1 362 1 152 

 

Denne tabellen er antall ansatte/årsverk per 31. desember 2017. Avvikene fra år til år kan i 

tillegg til reell endring i antall ansatte, også skyldes ledighet i stillinger. 

 Aldersfordeling 

 
 

Størstedelen av de ansatte er mellom 35 og 60 år. Andelen ansatte faller betydelig etter 60 år. 
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 Antall fast ansatte og årsverk - fordelt per sektor 

  
Antall ansatte Årsverk faste ansatte 

Årsverk vikarer i faste  

stillingsprosent 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Oppvekst og utdanning 1 093 1 129 947,7 980 106,3 105,3 

Helse og omsorg 780 820 569,5 590,1 52,9 47,5 

Kultur  82 84 53,7 52 3 3 

Teknisk   204 206 188,5 186 5,4 6,9 

Økonomiavdelingen 30 28 29,4 27,3 1 1 

Organisasjonsavdelingen 32 29 32,5 30,8  1 

Teknologiavdelingen 32 33 30,6 32,4 2 1 

Rådmannen* 2 2 2 2   

Nav 33 33 31,1 31,4 3 8,5 

Strategi og 
samfunnsutvikling 

 5  5   

I alt 2 288 2 369 1 885 1 937 173,6 174,2 

*SNR-koordinator 

Likestilling  

Lørenskog kommune arbeider for at det ikke skal foregå diskriminering av noe slag i 

kommunen, heller ikke på grunn av kjønn. 

Helse- og omsorgssektoren og oppvekst- og utdanningssektoren er de mest 

kvinnedominerte sektorene i Lørenskog kommune, mens teknisk sektor og kultursektoren er 

mest mannsdominert.  

Av de fast ansatte er 78 % kvinner og 22 % menn. Det er det samme kjønnsfordelingen som 

i 2016. Blant mellomledere er kvinneandelen 74 %. Det er størst kvinneandel i 

organisasjonsavdelingen, oppvekst- og utdanningssektoren og helse- og omsorgssektoren.    

 Kjønnsfordeling – ansatte 

 Antall ansatte Menn Kvinner 

Oppvekst og utdanning 1 129 17 % 83 % 

Helse og omsorg 820 17 % 83 % 

Kultur   84 43 % 57 % 

Teknisk  206 58 % 42 % 

Økonomiavdelingen 28 25 % 75 % 

Organisasjonsavdelingen 29 7 % 93 % 

Teknologiavdelingen 33 45 % 55 % 

Rådmannen 2 100 % 0 % 

NAV 33 24 % 76 % 

Strategi og samfunn 5 40 % 60 % 

I alt 2 369 22 % 78 % 
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 Mangfold  

Lørenskog kommune har som målsetting at kommunens ansatte skal speile sammen-

setningen av kommunens befolkning og at det er en variert ansattgruppe når det gjelder 

alder og etnisitet. Ved utlysning av stillinger oppfordres det til at personer med innvandrer-

bakgrunn skal søke.  

Gjennom arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA) er det blant annet fokus på å gi mulighet 

for praksis og arbeidstrening for grupper som lett faller utenfor. Et av tiltakene i IA-handlings-

planen er en traineeordning for personer med nedsatt funksjonsevne. Målet for ordningen er 

å gi kvalifiserte personer reell arbeidserfaring og dermed mulighet for fast arbeid. I 2017 har 

tre traineer med nedsatt funksjonsevne vært ansatt i kommunen.   

 Kjønnsfordeling - mellomledere 

 Ansatte Menn Kvinner 

Oppvekst og utdanning 67 9 % 91 % 

Helse og omsorg 49 22 % 78 % 

Kultur   14 50 % 50 % 

Teknisk  29 45 % 55 % 

Økonomiavdelingen 3 33 % 67 % 

Organisasjonsavdelingen 6 0 % 100 % 

Teknologiavdelingen 4 50 % 50 % 

NAV 3 33 % 67 % 

Strategi og samfunnsutvikling 2 50 % 50 % 

I alt 177 26 % 74 % 

 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

I forbindelse med nybygg og vedlikeholdstiltak i kommunen blir det generelt tatt hensyn til 

universal utforming. Som IA-bedrift arbeider kommunen blant annet med å rekruttere grupper 

som lett faller utenfor. Et av tiltakene i IA-handlingsplan er trainee-ordning for personer med 

redusert funksjonsevne.   

 Lønnsutvikling 

Lørenskog kommune har gjennom flere lokale forhandlinger etablert en lokal stillingsoversikt 

som har gitt kommunen et lønnsmessig konkurransefortrinn. Arbeidsgiver gjorde et løft for 

store høgskolegrupper i helse og omsorg og barnevern i 2017, hvor kommunen opplever å ha 

utfordringer i å beholde og rekruttere kompetent personell. Et kommunalt lønnsnivå som ligger 

betydelig over KS laveste utregnede årslønn forventes å gjøre Lørenskog kommune mer 

attraktiv som arbeidsgiver og redusere lønnsforskjeller overfor omkringliggende og 

konkurrerende arbeidsgivere. Disse tiltakene treffer kvinnedominerte grupper godt.  

 

Det er også foretatt en heving av enkelte deler av teknisk sektor som har hatt særskilte 

utfordringer med å beholde og rekruttere viktig fagkompetanse. Dette bidrar til å redusere 

lønnsdifferanse til konkurrerende arbeidsgivere, og vil forhåpentligvis resultere i større 

stabilitet. 
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 Deltid 

Det er 36 % av de fast ansatte i kommunen som jobber deltid. Dette er den samme 

deltidsprosent som i fjor, og lavere andel enn landsgjennomsnittet som viser at 48 %  

arbeider deltid.  

Av kvinnene er det 38 % som jobber deltid. Dette er som i fjor, mens andelen menn i deltid er 

på 30 %.  

I helse – og omsorgssektoren er 51 % deltidsansatte. Dette er en reduksjon på 1 %-poeng 

fra i fjor, og også betydelig lavere enn på landsbasis hvor 65 % av ansatte i helse og omsorg 

arbeider deltid.  

Helse og omsorgssektoren og kultursektoren hadde i 2017 den høyeste andelen deltids-

arbeidere hvor 52 % hadde deltidsstilling. For kultursektoren var det nedgang med 2 % -

poeng fra i fjor.   

 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 

  2015 2016 2017 

Alle 81,8 % 82,4 % 81,8 % 

Kvinner 81,6 % 82,3 % 81,7 % 

Menn 82,6 % 82,6 % 82,0 % 

 Overtid 

Andelen som arbeidet overtid i 2017 var 46 % for kvinner og 49 % for menn, en økning på 2 

%- poeng for kvinner og 5 %-poeng for menn fra 2016.  

Fravær  

 Uttak av permisjon 

 Alle Kvinner Menn 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Sykefravær 7,9 % 7,4 % 8,4 % 8,4 % 5,9 % 5,1 % 

Foreldrepermisjon 2,5 % 2,8 % 2,9 % 3,4 % 0,9 % 0,7 % 

Barns sykdom 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 

 Fravær etter type og varighet 

Sykefraværet i kommunen gikk ned fra 7,9 % til 7,4 % i 2017. Sykmeldte følges tett opp av 

arbeidsgiver i tråd med IA-avtalen, og det arbeides aktivt med helse- og nærværsprosjekter og 

tiltak som en del av kommunens HMS-arbeid. Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten, NAV 

lokalt og NAV arbeidslivssenter fungerer godt. Det er behov for fortsatt fokus på 

nærværsarbeid, spesielt på arbeidsplasser med vedvarende høyt sykefravær.  

 

Uttak av foreldrepermisjoner er høyere blant kvinner enn blant menn. For fravær på grunn av 

sykt barn er fordeling mellom kvinner og menn tilnærmet lik.  
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 Sykefravær per sektor 

Sektor 2015 2016 2017 

Oppvekst- og utdanning   7,9 % 7,5 % 7,5 % 

Helse - og omsorg 8,7 % 8,8 % 7,8 % 

Kultur 7,4 % 8,3 % 6,6 % 

Teknisk  8,7 % 8,4 % 6,6 % 

Økonomiavdelingen 4,6 % 4,5 % 5,2 % 

Organisasjonsavdelingen 3,5 % 3,8 % 5,3 % 

Teknologiavdelingen 6,8 % 7,2 % 7,5 % 

Nav kommunal  8,2 % 7,1 % 7,1 % 

Strategi og samfunnsutvikling - - 0,9 % 

Totalt 8,1 % 7,9 % 7,4 % 

 Helse, miljø og sikkerhet 

Lørenskog kommune er en IA-virksomhet og det gjennomføres flere tiltak for å ivareta ansvaret 

for å inkludere egne ansatte, men også  sørge for at personer som står utenfor arbeidslivet har 

mulighet til å bli inkludert. I 2017 har tre traineer med nedsatt funksjonsevne blitt tilsatt i 

kommunen. Dette er andre runde med traineeordning og totalt har fem personer deltatt. 

Traineene får i tillegg til erfaring fra fagområder de har kompetanse innenfor, opplæring i 

kommunens arbeid, organisering og arbeidsmåter. 

 

Arbeidsmiljøprisen ble delt ut for fjerde år på rad. Prisen skal virke inspirerende og gi gode 

ideer til hvordan man kan arbeide forebyggende og helsefremmende med arbeidsmiljøet. I 

2017 var det NAV Lørenskog som fikk prisen.  

 

Lørenskog kommune har avtale om bedriftshelsetjeneste med Synergi Helse. Det er 

gjennomført en rekke helsefremmende tiltak i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og de 

bidrar til at kommunen kan nå sine mål om å være en arbeidsplass med inkluderende og godt 

arbeidsmiljø.  

 

Internkontrollverktøyet Compilo ble tatt i bruk for HMS-avvik fra oktober 2016, og i 2017 har 

flere kommet i gang med å bruke verktøyet. Dette bidrar til mer enhetlig registrering og opp-

følging av HMS-avvik, og flere muligheter til statistikk som grunnlag for systematisk forbedring. 

Videre har flere benyttet seg av muligheten til å gjennomføre risikovurdering i det nye systemet 

som et viktig grunnlag for forebyggende HMS-tiltak.  

 

Det er gjennomført HMS-opplæring for alle ledere og verneombud i 2017. I tillegg er det 

gjennomført kurs om forebygging og håndtering av vold og trusler.  

 

Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert år. Undersøkelsen er forskningsbasert og  

måler faktorer som er viktige for å kunne oppnå gode resultater og som kan påvirkes gjennom 

utviklingsarbeid. Det ble gjennomført kursing av ledere og verneombud for å sikre en god 

gjennomføring. Svarprosenten var på 77% og resultatene på overordnet nivå viste en høy 

tilfredshet med arbeidsmiljøet.  
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Medarbeiderundersøkelsen er en viktig del av kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljøet på 

den enkelte arbeidsplass, og det jobbes systematisk og godt med oppfølging av resultatene i 

HMS-handlingsplaner. 

Etikk og verdier 

Lørenskog kommune har definert 4 konkrete mål for etikkarbeidet:  
 
1. Ansatte tenker klart rundt moralske spørsmål og hvordan disse kan håndteres i praksis  

2. Lørenskog kommune har handlekraftige ansatte som løser problemene  

3. Organisasjonskulturen er utviklet slik at etiske holdninger og verdier blir godt ivaretatt  

4. De etiske verdiene vi ønsker skal prege tjenestene til kommunen er styrket  
 
Som et verktøy for ledere og ansatte har Lørenskog kommune en etikkportal, som er en 

idebank med gode verktøy som kan benyttes i etikkarbeidet ute i virksomhetene. I 

etikkportalen legges det ut flere dilemma gjennom året. Hvert dilemma er en praksisnær etisk 

problemstilling som kan reflekteres rundt på arbeidsplassene. I portalen ligger også 

kommunens verdier og etiske retningslinjer, og flere lenker til både felles og sektorspesifikke 

ressurser. Etisk refleksjon skal gjennomføres jevnlig på alle arbeidsplasser. 

 
Lørenskog kommunes etiske retningslinjer er vedtatt av kommunestyret og det er formulert 
tre verdier som skal bidra til å beskrive, profilere og prege organisasjonen:  
 
Åpen:  

Vi møter innbyggerne og hverandre med åpenhet, tillit og toleranse.  

Vi er romslige og gir plass for forskjellighet.  

 

Troverdig:  

Vi holder det vi lover  

Vi behandler alle profesjonelt.  

Vi gir presis og objektiv informasjon.  

 

Engasjert:  

Vi engasjerer oss faglig og personlig og streber etter å utgjøre en forskjell.  

Vi er fleksible og forandringsvillige, og setter pris på nye ideer og initiativ. 

 

Verdiene er blant annet synliggjort gjennom lederplattformen, i alle Lørenskog kommunes 

stillingsutlysninger, samt er en del av opplæringsprogrammet for nyansatte. 

Internkontroll  

Internkontroll er egenkontroll som bidrar til at kommunen følger aktuelt regelverk og 

dokumenterer at det er tilfelle. 

 

I 2014 ble det igangsatt et prosjekt med sikte på å innføre en helhetlig internkontroll i 

kommunen. I 2016 ble det etablert pilotgrupper for å forankre forståelsen for internkontroll. Det 

nye internkontrollverktøyet Compilo ble innkjøpt i mars 2016 og det ble tilsatt prosjektleder for 

å lede prosjektet.  
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I slutten av 2017 gikk internkontrollprosjektet over til driftsfase. Verktøyet var tatt i bruk av alle 

sektorer. Compilo er kommunens rutinebank.  

 

For å sikre bruken av systemet ble det satt mål for internkontrollarbeidet i 2017. Disse målene 

er ikke tilfredsstillende oppfylt av alle sektorer. For å sikre et godt internkontrollsystem er det 

innført rutiner for internrevisjoner, samtidig med at alle sektorer blir tilbudt hjelp og opplæring 

ved behov.  

Seniorpolitikk 

Lørenskog kommune har en seniorordning som innebærer at ansatte i minst 90 % stilling kan 

få 10 % reduksjon i arbeidstid fra 62 – 64 år og inntil 20 %  fra 65 – 67 år. Seniorordningen ble 

endret i 2013. Det var 94 personer som hadde tilretteleggingsordning per 31.12.2017, mot 96 

året før. 

 

Virksomhetene får tilskudd for personene som har tilretteleggingsordning og som det er 

nødvendig å ta inn vikar for. Tilskuddet er kr 30 000 i året for 10 % tilrettelegging og kr 60 000 i 

året for 20 %. For lærere gis det et tilsvarende tilskudd på kr 25 000/12 500 i tillegg til den 

sentrale ordningen med redusert leseplikt. 

 

Tall fra 2015 til 2017 viser utviklingen i forholdet mellom de som velger å stå i arbeid og de 

som velger å ta ut AFP blant medarbeiderne mellom 62 og 67 år. 

 Seniorer i arbeid og på AFP 

 
Per 31. desember var 132 av 201 personer mellom 62 år og 67 år i jobb. 69 mottar AFP. Ca. 

66 % prosent er altså i jobb. I 2016 var andelen 72 %. 

Det var 21 personer over 67 år som fortsatt var i jobb mot 16 året før. 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

I forbindelse med nybygg og vedlikeholdstiltak i kommunen blir det generelt tatt hensyn til 

universal utforming. Som IA-bedrift arbeider kommunen blant annet med å rekruttere grupper 
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som lett faller utenfor. Et av tiltakene i IA-handlingsplan er traineeordning for personer med 

redusert funksjonsevne.   

Opplæring og lederutvikling 

I Lørenskog kommune er opplæring et lederansvar. Dette innebærer at lederne kartlegger 

behov for kompetanseutvikling, utarbeider opplæringsplaner, gjennomfører tiltak og legger til 

rette for at ny kompetanse tas i bruk i organisasjonen.  

Hvert år settes det av midler til opplæring i stabsavdelingenes budsjett. Disse midlene har i 

2017 vært brukt til å gjennomføre et variert utvalg av opplæring. Det har vært gjennomført blant 

annet introduksjonsdag for nytilsatte, seniorkurs, opplæring i nytt rekrutteringsverktøy 

(WebCruiter), guidet busstur i kommunen og kurs i Risiko- og sårbarhetsanalyser. I tillegg til 

opplæringstiltakene som igangsettes fra sentralt hold, har sektorene prioritert opplæring 

innenfor egne satsningsområder. 

 

Lørenskog kommune satser spesielt på lederutvikling, og i 2017 er teamutviklingsprogrammet 

videreført i mange ledergrupper på virksomhetsnivå. Til sammen ca. 45 ledergrupper har nå 

enten gjennomført eller påbegynt teamutviklingsprogrammet. Teamutviklingsprogrammet har 

blant annet som mål å styrke lederteamenes interne prosesser og fremme effektivitet, gi 

lederne økt innsikt i egen lederrolle samt fremme helhetstenkning for organisasjonen 

Lørenskog kommune. Det benyttes eksterne leverandører som er ansvarlige for 

gjennomføringen av teamutviklingsprogrammet. I skrivende stund er administrasjonen i gang 

med å se på hvordan teamutviklingsprogrammet skal følges opp når det er avsluttet, slik at det 

sikres gevinster i det videre arbeidet i hver enkelt ledergruppe. 

 

Talentutviklingsprogrammet "Lederteft" startet opp i 2015 og ble videreført i 2016 og 2017. 

Formålet med Lederteft er å gi kjennskap til og forståelse for lederrollen, innføring i 

forventninger, krav og utfordringer som møter ledere, samt motivere til å søke lederstillinger i 

Lørenskog kommune. Deltakerne på programmet er ansatte som ikke er ledere i dag, men 

som er nysgjerrige på lederrollen og har motivasjon for å bli leder i fremtiden. Lederteft består 

av fire hospiteringsperioder, hvor deltakerne er knyttet til hver sin veileder. Veilederne er 

dyktige ledere i kommunen som både kan være gode rollemodeller og en god støtte gjennom 

programmet. I tillegg til hospitering hos veileder gjennomføres det samlinger og 

erfaringsutvekslinger hvor deltakerne får faglig påfyll om blant annet økonomistyring og 

personalstyring samt muligheten til å reflektere rundt lederrollen generelt. Tredje runde av 

Lederteft er startet opp i februar 2018.  

 

Rådmannens ledersamling er en arena hvor alle ledere med personalansvar i Lørenskog 

kommune inviteres til å delta. Ledersamlingene er basert på fire årlige samlinger hvor det 

presenteres varierte, ledelsesrelaterte temaer til inspirasjon, diskusjon og refleksjon. 

Formålet med samlingene er å skape en tettere dialog mellom lederne i kommunen, samt bidra 

til faglig påfyll og utvikling av en tydeligere felles lederplattform i kommunen. 
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6 Strategi og samfunnsutvikling 

Den nye avdelingen for strategi og samfunnsutvikling ble etablert i juli 2017. Avdelingen er ikke 

inndelt i virksomheter og organisasjonskart er derfor ikke relevant. 

 

Avdelingens formål er å sikre bærekraftig steds- og samfunnsutvikling for kommende 

generasjoner i tråd med kommunens visjon. Oppstartsåret ble preget av at to medarbeidere 

sluttet første halvår. Direktør ble ansatt i august og fagsjef for stedsutvikling i desember. 

Spesialrådgiver ble rekruttert gjennom en intern overflytting. Stillingen som næringssjef blir 

besatt tidlig i 2018.  

 

Endringene medførte store utfordringer i forhold til kapasitet, i en periode besto avdelingen kun 

av konstituert leder og arealplanlegger. Det var derfor nødvendig med omprioritering av 

oppgaver og enkelte oppgaver ble skjøvet fram i tid.   

Mål- og resultatoppnåelse  

Målene for Strategi- og samfunnsutvikling har vært en del av målformuleringene tilhørende 

teknisk sektor. I årsrapporten rapporteres det på de målformuleringer som Strategi og 

samfunnsutvikling har hatt ansvar for.  

 

Kommunens visjon "Lørenskog – sunn, grønn og mangfoldig" er en plattform som ligger til 

grunn for alt planarbeidet i avdeling Strategi og samfunnsutvikling. I tråd med mål og strategier 

i Lørenskog kommuneplan 2015-2026 og føringer i Planstrategi 2016-2019, har avdelingen 

hatt fokus på helhetsplaner i ønsket prioritert rekkefølge. Dette for å ligge i forkant av den 

bymessige veksten og sikre gode helhetlige planer og stedlige kvaliteter slik at urbanisering, 

transformasjon og fortetting er i tråd med kommuneplanens intensjoner. For Lørenskog 

sentrum, med tilgrensede arealer, ble veiledende plan for offentlige rom (VPOR) vedtatt av 

kommunestyret 15. november 2017. Innledende arbeid til helhetsplan for Lørenskog 

stasjonsområde ble igangsatt i 2017.  

 

Lørenskog kommune har samarbeidet med de andre kommunene på Nedre Romerike om en 

regional næringsstrategi "Næringsstrategi for Nedre Romerike" og en byutviklingsanalyse 

"Utviklingsanalyse for bybåndet og forholdet til Nedre Romerike" (tidligere omtalt som 

tvillingbyanalysen). 

 

Temaplan klima og energi 2017-2026 med tilhørende handlingsdel ble vedtatt i første halvdel 

av 2017.  

 

Oppstart av planarbeidet for grønn mobilitet ble utsatt, da avdelingen var underbemannet i 

2017, men skal prioriteres høyt i 2018. 

 

Lørenskog kommune har vært en aktiv pådriver for etablering av en baneløsning gjennom 

Lørenskog. Kommunen har gitt egen høringsuttalelse, i tillegg til uttalelse i samarbeid med 

øvrige kommuner på Nedre Romerike, til konseptvalgsutredning om kollektivtransport Nedre 

Romerike, jf. behandling i kommunestyret 13. desember 2017.  
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Økonomi  

i 1000 kr 

Opprinnelig 

budsjett  

Revidert 

budsjett 
Regnskap Avvik 

Lønnsutgifter  2 975 864 1 950 432 1 025 432 

Øvrige driftsutgifter  4 170 535 3 025 060 1 145 475 

Sum driftsutgifter  7 146 399 4 975 492 2 170 907 

Inntekter  -377 355 -898 361 521 006 

Nettoutgifter  6 769 044 4 077 131 2 691 913 

Avsatt til senere bruk     

 

Avdelingen har et mindreforbruk på ca. 2,7 mill. kr. inkludert Skullerud skog, fisk og vilt og 

forvaltning av regionalt landbrukskontor. Hovedforklaringen ligger i redusert bemanning store 

deler av året, som igjen har gitt redusert mulighet til å gjennomføre planlagt konsulentarbeid. I 

tillegg har avdelingen mottatt tilskudd fra kommunaldepartementet for arbeid delvis utført i 

2017, men hvor hovedtyngden kommer i 2018. 

Nøkkeltall 

Nøkkeltall strategi og samfunnsutvikling 2017 

Årsverk 5,0 

Antall ansatte i deltidsstillinger 0 

Andel deltidsstillinger 0 

Sykefravær i % 0 

Viktige hendelser og vedtak  

 Avdeling for strategi og samfunnsutvikling ble etablert i juli 2017. 

 Det foregikk et intensivt rekrutteringsarbeid i 2017 for å etablere et kompetent og erfarent 

team som skal drive det langsiktige og overordnete planleggingsarbeidet i kommunen.  

 Avdelingens viktigste leveranse i 2017 var en veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for 

Lørenskog sentrum med tilgrensede arealer vedtatt i november. Det ble lagt opp til en god 

medvirkningsprosess og planen har fått en god mottagelse. 

 En offensiv temaplan for klima og energi, med en omfattende handlingsdel, ble vedtatt. 

 Avdelingen har vist stort engasjement og bidratt i arbeidet med areal- og 

transportplanlegging på regionalt nivå. 

Folkehelse 

Folkehelseperspektivet har vært en sentral føring ved utarbeiding av VPOR for Lørenskog 

sentrum med tilgrensede arealer. Spesielt kan nevnes at VPOR fokuserer på torg og andre 

møteplasser, tilretteleggelse for gående og syklister og en tur- og rekreasjonstrasé, "Den 

grønne ringen". 
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7 Teknologiavdelingen 

 

 

Mål- og resultatoppnåelse 

 Lørenskog kommune skal bli en eKommune. 

Resultatoppnåelse 

Teknologiavdelingen har i 2017 levert stabile driftstjenester innen sine ansvarsområder og 

utviklingsprosjekter i alle seksjoner. Innen IKT har avdelingen videreført arbeidet med å 

etablere nettverk med god trådløs dekning i alle kommunale bygg som har behov for det. I 

2017 har blant annet Lørenskog sykehjem og Lørenskog hus fått oppgradert nettverk. 

 

På høsten ble alle ansatte i Lørenskog kommune samlet i et felles nettverk som gir bedre 

mulighet for samhandling. Dette arbeidet medførte omlegging og oppgradering av IKT-

infrastrukturen for skole. Tre skoler har gjennom et pilotprosjekt hvor elevene har fått hvert sitt 

nettbrett.  

 

Byggesaksavdelingen har fått nytt saksbehandlingsverktøy og er et fundament for videre 

utvikling av en heldigital søknadsprosess. 

 

Digital post ble lansert både for administrative brev, samt for barnevernstjenesten. Det ble 

også etablert digitalt arkiv for barnevernstjenesten. Sikker print er innført i hele kommunen. 

Dette skal gi besparelser i volum og kostnader på sikt. 

 

Det er inngått rammeavtaler for kopiering- og trykkeritjenester, samt konsulentbistand. Avtalen 

dekker kommunens behov for bistand innen digitalisering og innovasjonsprosjekter.  

 

Det har vært arbeidet med interne arbeidsprosesser/rutiner og prosesser knyttet til prosjekt- og 

porteføljestyring. Dette arbeidet videreføres i 2018. 

 

Framtia barnehage, Luhr- og Løkenåsen skole fikk nye nettsider. De nye nettsidene er integrert 

med kommunes øvrige nettsider og har Lørenskog kommunes grafiske profil.  

 

Bruken av sosiale medier har økt gradvis i 2017. Instagram er tatt mer i bruk og på Facebook 

har kommunens side hatt mange innlegg fra sektorene. Videoen "Lørenskog utvikles" ble vist 

48 000 ganger på Facebook.  

Teknologidirektør

Service og kommunikasjon Dokumentsenter IKT-drift IKT arkitektur og utvikling
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Økonomi  

i 1000 kr 

Opprinnelig 

budsjett 

Revidert 

budsjett 
Regnskap Avvik 

Lønnsutgifter 24 473 24 788 24 909 -121 

Øvrige driftsutgifter 17 641 17 641 16 370 1 271 

Sum driftsutgifter 42 113 42 429 41 279 1 150 

Inntekter -8 050 -8 050 -10 079 2 029 

Nettoutgifter 34 063 34 379 31 200 3 179 

Avsatt til senere bruk     

 

Teknologiavdelingen har et mindreforbruk på ca. 3,3 mill. kr. Avviket skyldtes i hovedsak økte 

inntekter knyttet til selvkost/VAR og innkjøp som er utsatt til 2018.  

Nøkkeltall  

 2015 2016 2017 

Antall fast ansatte 28 32 33 

Årsverk fast ansatte* 27,6 30,6 32,4 

Antall deltidsstillinger  2 2 2 

Deltidsstillinger i % av samlet antall stillinger  7,1 6,3 6,1 

Årsverk faste vikarer** 2 2 1 

Sykefravær i prosent  6,8 7,2 7,5 

Antall registrerte saker i Websak - 8 096 6 600 

Antall registrerte journalposter i Websak - 56 000 61 400 

Antall sendte digital post (via SvarUT) - - 9 200 

Antall registrerte besøkende på rådhuset - 4 200 4 192 

Antall saker i Brukerstøttesystemet (oppstart 1.jun 2016) - 2 500 7 187 

Antall endringssaker (oppstart 1. januar 2017) - - 49 

Antall følgere på kommunes offisielle Facebookside - 13 083 14 179 

Antall besøk på kommunens nettsider - 172 761 185 844 

*   Et årsverk i service og kommunikasjon var lønnet av teknisk sektor i 2015  
**  Engasjementer 

Viktige hendelser og vedtak  

 Oppgradering av nett på Lørenskog sykehjem som muliggjør bruk av teknologi på syke-

hjemmet og er et løft for både pasienter og ansatte. 

 Flytting av alle lærere inn på samme nettverk som ansatte i Lørenskog kommune for øvrig. 

Muliggjør bruk av felles IKT-verktøy. 

 Oppstart pilot nettbrett 1:1 på skole. Dette endrer måten å lære og undervise på. 

 Oppstart med digital post.  
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8 Organisasjonsavdelingen 

 

Mål 

 Lørenskog kommune skal ha et godt omdømme i befolkningen. 

 Ledere og medarbeidere i Lørenskog kommune skal skape gode og effektive tjenester. 

Resultatoppnåelse 

I 2017 gjennomførte Lørenskog kommune KS sin demokratiundersøkelse hvor folkevalgte og 

innbyggere svarte på spørsmål om deres syn på folkevalgte og lokaldemokratiet i Lørenskog. 

Resultatene fra undersøkelsene viser at folkevalgte og administrasjonen jevnt over har et godt 

omdømme i befolkningen. 

 

Stortingsvalget ble gjennomført på en god måte og Lørenskog var blant de kommunene som 

publiserte sine resultater tidligst på kvelden. 

 

Offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å nå kommunens mål. Kommunen har 

målsetting om å være en ansvarlig oppdragsgiver som tar samfunnsansvar og det stilles krav 

til leverandører om lovlige og gode lønns- og arbeidsvilkår, etisk handel og miljø. I 2017 har det 

vært fokusert på Fairtrade, på bedre kontroll og oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår ved blant 

annet gjennomføring av stedlig kontroll hos tre rammeleverandører, samt strengere miljøkrav 

særlig overfor bygg- og anleggsbransjen.  

 

Det er påbegynt arbeid for å bidra til mer miljøvennlige transportløsninger for kommunens 

ansatte. 

 

Innkjøpsseksjonen har økt sin kompetanse innen innovasjon og utvikling, med økt fokus på 

behovsvurderinger, leverandørdialog og medvirkning. I 2017 er de fleste større anskaffelser 

gjennomført med elektronisk konkurranseverktøy og kommunen er på god vei mot heldigital 

innkjøpsprosess.  

 

Digitalisering og internkontroll i form av rutiner og kvalitetssikring bidrar til gode og effektive 

tjenester. 

 

1. februar tok kommunen i bruk rekrutteringsverktøyet Webcruiter. Dette har ført til at arbeids-

prosessene har blitt enklere, digitaliserte og mer oversiktlig for ledere og andre som jobber 

med rekruttering. Webcruiter er også brukervennlig for søkeren, noe som bidrar til et godt 

omdømme for Lørenskog kommune. Det ble i 2017 publisert 305 stillingsannonser og 

kommunen mottok totalt 10 457 søknader. 390 personer ble tilsatt. 

Organisasjonsdirektør

Arbeidsgiverseksjon Juridisk seksjon Lønnsseksjon Innkjøpsseksjon
Seksjon for lederstøtte 

og folkevalgte
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Det har i 2017 blitt igangsatt teamutvikling på virksomhetsnivå med ca. 35 ledergrupper. Se 

egen omtale av lederutvikling. 

 

Målene for internkontroll ble delvis nådd i 2017. Målene var at hver virksomhet skulle legge inn 

minimum 5 rutiner, 1 ROS-analyse og 1 årshjul i løpet av 2017.  

 

Rådmannens saksframlegg danner grunnlaget for politiske vedtak. For å bedre kvaliteten på 

saksframleggene og for å lette arbeidet for saksbehandlerne er det utarbeidet nye skriftlige 

rutiner for utarbeidelse av saksframlegg. Det gjenstår noe arbeid knyttet til opplæring og 

implementering. Dette vil være  avsluttet våren 2018. 

 

Organisasjonsavdelingen har i 2017 ledet et prosjekt for å revidere kommunens styrings-

system for informasjonssikkerhet, samt forberede kommunen på nytt regelverk (GDPR) som 

innføres våren 2018.  Til bistand i arbeidet har kommunen hatt en innleid konsulent fra Infosec 

AS. Arbeidet med styrende dokumenter og rutiner er ved årsskiftet 2017/2018 inne i sluttfasen. 

Rutinene skal være ferdigstilt og implementert i organisasjonen våren 2018. 

Økonomi 

i 1000 kr 

Opprinnelig 

budsjett 

Revidert 

budsjett 
Regnskap Avvik 

Lønnsutgifter  25 534   26 183   27 673   -1 490  

Øvrige driftsutgifter  16 967   11 708   11 500   208  

Sum driftsutgifter  42 501   37 891   39 173  -1 282 

Inntekter  6 604  6 614 9 612 2 998 

Nettoutgifter  35 897  31 277 29 561 1 716 

Avsatt til senere bruk     

 

Organisasjonsavdelingen har et samlet mindreforbruk på 1,7 mill. kr. Avviket skyldes i 

hovedsak merinntekter i form av refusjoner og mindreutgifter til konsulentbistand og juridisk 

bistand. 

Nøkkeltall  

 2015 2016 2017 

Antall fast ansatte* 30 32 29 

Årsverk fast ansatte** 29,7 32,5 30,8 

Antall deltidsstillinger 4 3 3 

Deltidsstillinger i % av samlet antall stillinger 6,7 9,4 10,3 

Årsverk faste vikarer 2 0 1 

Sykefravær i prosent  3,5 3,8 5,3 

*Innbefatter 2 tillitsvalgte (hovedverneombud og hovedtillitsvalgt). 
**Innbefatter 6,55 årsverk tillitsvalgte. 
 



14/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 Lørenskog kommune - 15/00110-25 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 Lørenskog kommune : Årsrapport 2017 - Lørenskog kommune(727969)

 

Lørenskog kommune - årsrapport 2017   Side 33 

 

Viktige hendelser og vedtak 

Kommunen er klaget inn for klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) to ganger i 2017. En 

av sakene gjaldt klage på anskaffelse gjennomført av Skedsmo kommune, men hvor 

Lørenskog kommune var med på avtalen. Den andre gjaldt avvisning av leverandør i 

forbindelse med anskaffelse av rammeavtale på trykkeri- og kopieringstjenester. Begge 

klagene ble avvist av KOFA.  

 

Stortings- og sametingsvalget ble gjennomført høsten 2017. 

 

Fra årsskiftet 2017/2018 ble borgerlig vigselsmyndighet overført fra tingrettene til kommunene. 

Ordfører og varaordfører er gitt vigselskompetanse i kraft av loven. I tillegg har kommunestyret 

vedtatt å tildele ytterligere fem politikere og fire fra administrasjonen vigselskompetanse. 

  



14/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 Lørenskog kommune - 15/00110-25 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 Lørenskog kommune : Årsrapport 2017 - Lørenskog kommune(727969)

 

Lørenskog kommune - årsrapport 2017   Side 34 

 

9 Økonomiavdelingen 

 
 

Mål- og resultatoppnåelse 

Mål 

 Bidra til en samordnet drift og planlegging, samt enhetlig og god bruk av kommunens 

ressurser. 

 Bidra til økt bruk av digitale løsninger. 

 Ha høy kompetanse innenfor økonomiområdet og bidra til å styrke økonomikompetansen i 

organisasjonen som helhet. 

Resultatoppnåelse 

Avdelingen har jobbet videre med videreutvikling av perspektivmelding og økonomiplan, og har 

for første gang utarbeidet en langsiktig drifts- og investeringsplan for de neste 20 årene. 

 

Det er gjort forberedende arbeid med sikte på en ytterligere digitalisering av økonomiplan- og 

årsbudsjettprosessen. Dette inkluderer digital publisering av budsjettdokumenter til politisk nivå 

og til innbyggerne.   

 

Kommunen har økt elektronisk behandling av fakturaer fra 60 % i 2016 til ca. 70 % i 2017 og 

arbeidet med elektroniske ordre som effektiviserer utgående fakturarutiner, er videreført.  

Arbeid mot det papirløse kontor er påbegynt, og det jobbes med opplæring og innføring av 

diverse elektroniske løsninger som vil kunne digitalisere og lette arbeidsdagen. Det er også 

påbegynt et prosjekt for å se på prosessen rundt oppfølging av sosiale lån. Dette prosjektet 

ferdigstilles i 2018. 

 

Økonomiavdelingen har i løpet av året gjennomført kurs for nye ledere i kommunen. Kursene 

har vært innenfor fagområdene generell regnskapskompetanse, merverdiavgift og behandling 

av inngående fakturaer. Dette for å gi mulighet for kunnskapsoppdatering på regnskaps-

området, samt å øke kompetansen.  

 

Arbeidet med mer effektiv bruk av kommunens økonomisystem og prosess med utarbeidelse 

av flere nye rutiner, er blitt videreført i 2017.  Maler for rapportering av investeringer er revidert, 

og det er gitt veiledning og opplæring i bruk av disse. 

  

Det særskilte skatteregnskap er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og 

retningslinjer, jfr. Instruks for skatteoppkrevere § 3-1. 

 

Økonomi-

direktør

Budsjett og 

finans
Regnskap

Lørenskog 

kemnerkontor
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Innkrevingsarbeidet er gjennomført med en måloppnåelse på 93,3% (mål er 93,5%). 

 

Arbeidsgiverkontroll er gjennomført med en måloppnåelse på 5,2% av totalt antall leverandører 

av lønns- og trekkoppgaver i Lørenskog kommune (mål er 5 %).  

 

Det er avholdt informasjonsdag for arbeidsgivere i samarbeid med øvre Romerike, og 

eiendomsskatt er lagt ut til offentlig ettersyn etter gjeldende regelverk. 

 

I 2017 er det igangsatt tiltak for å øke digitaliseringen ved kemnerkontoret, herunder 

elektroniske skjema og utsendelse av varsler elektronisk. Dette arbeidet videreføres i 2018. 

Kemnerkontoret har hatt fokus på utvikling av kompetanse i form av kurs, konferanser og 

høyskolekurs. 

 

Statlige myndigheter gir direktiver om mål, prioritering og arbeidsmetoder for inndriving av 

skatt. Det henvises for øvrig til kemnerkontorets årsrapport for 2017 vedrørende ytterligere 

resultatoppnåelser.  

Økonomi 

i 1000 kr 

Opprinnelig 

budsjett 

Revidert 

budsjett 
Regnskap Avvik 

Lønnsutgifter 21 480 21 778 22 354 -576 

Øvrige driftsutgifter 5 941 5 919 5 823 96 

Sum driftsutgifter 27 420 27 697 28 177 -480 

Inntekter -5 248 -5 248 -6 285 1 037 

Nettoutgifter 22 172 22 449 21 892 557 

Avsatt til senere bruk     

*Tabellen omfatter alle utgifter og inntekter inklusive finansieringsutgifter/-inntekter, men unntatt avskrivninger. 

 

Økonomiavdelingen har et mindreforbruk på i underkant av  0,6 mill. kr. Dette skyldes i 

hovedsak merinntekter fra selvkostområdet og sykepengerefusjoner. 

Nøkkeltall 

 2015 2016 2017 

Antall fast ansatte 30,0 30,0 28,0 

Årsverk fast ansatte 29,4 29,4 27,3 

Antall deltidsstillinger 2,0 1,0 2,0 

Deltidsstillinger i % av samlet antall stillinger 6,7 % 3,3 % 7,1 % 

Årsverk faste vikarer   1 

Sykefravær i prosent  4,6 % 6 % 5,2 % 

Viktige hendelser og vedtak 

 Langtidsplan er utarbeidet for første gang 

 Elektroniske løsninger er tatt i bruk i større grad. 

 Budsjett- og rapporteringsprosessen er forberedt for digitalisering, både av prosess og 

dokumentdistribusjon. 
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10 Oppvekst og utdanning 

 

Mål- og resultatoppnåelse   

Mål 

 Barn og ungdom skal ha en hverdag i barnehage og skole preget av læring, vennskap og 

gode opplevelser.  

 Med gode forutsetninger og motivasjon for livslang læring står ungdommen rustet til 

erkjennelse, innlevelse, utfoldelse og deltakelse.  

 Lørenskogs innbyggere skal finne et mangfoldig og engasjerende kultur- og fritidstilbud i 

egen kommune, med opplevelser, utfordringer og aktiviteter.   

 Lørenskog kommune skal være et inkluderende lokalsamfunn, med rikt kulturelt og etnisk 

mangfold som inviterer til yrkes- og samfunnsdeltakelse.  

 Lørenskog skal være en kommune som har en bevisst satsing for å motvirke økonomisk og 

sosial marginalisering av minoritetsbefolkningen, herunder også barnefattigdom. 

Resultatoppnåelse  

Retten til barnehageplass ble i 2017 utvidet til også å gjelde barn som fyller 1 år i november.  

Kommunen har tilbudt barnehageplass til alle barn med lovfestet rett i 2017. Det har imidlertid 

vært stor søknad til barnehageplasser etter fristen til hovedopptak grunnet stor tilflytting til 

kommunen. Barnehagekapasiteten ble utvidet ved at Framtia barnehage åpnet med 101 

plasser, samt at Ahus åpnet en avdeling for 14 barn under tre år. 

 

Fire kommunale barnehager har over en toårsperiode gjennomført et prosjekt "Tilvenning i 

barnehage" der det fokuseres på kvaliteten i tilvenningstiden. Det ble konkludert med at dette 

ga en bedring av tilvenningsperioden for barna. Alle kommunale og de fleste private barne-

hagene har lagt til rette for tilvenning i barnehagene i samsvar med erfaringene fra prosjektet. 

Det rapporteres om gode erfaringer med dette fra de ulike barnehagene. 

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste har fått sertifisert PALS-veileder som veileder aktuelle skoler i 

deres implementering av PALS. PP-tjenesten har styrket den systemrettede innsatsen til 

barnehager som har barn med særlige behov.  

 

Kommunaldirektør

Barnehage Skole Barnevern
Flyktning- og 

innvandrertjenesten
Pedagogisk-

psykologisk kontor

Tverrfaglig 
samarbeidssystem
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Barneverntjenesten har arbeidet med barns medvirkning og sikret rutiner slik at barn får 

medvirke og blir lyttet til på alle trinn i saksbehandlingen. Barneverntjenesten har hatt et høyt 

fokus på videreutdanning for ansatte i tjenesten, og Barnesamtalen er obligatorisk kursing for å 

sikre god kompetanse i samtale med barn og unge. 

 

Romerike Revisjon gjennomførte revisjon av barneverntjenesten i 2017, og hadde merknader 

om lovbrudd i saksbehandlingen grunnet fristoverskridelser. Revisjonen påpekte også at det 

mottas få bekymringsmeldinger fra barnehagesektoren. 

 

Luhr skole åpnet 1. mars 2017 med kapasitet til tre paralleller (588 elever). 

 

Pilotprosjektet for bedre tilpasset opplæring på Hammer, Finstad og Kurland skoler ble evaluert 

og videreført på alle skoler gjennom utviklingsarbeidet "Alle lærer". "Alle lærer" skal bidra til at 

flere elever får et godt og tilpasset tilbud innenfor det ordinære skoletilbudet, og forhindre at en 

stor andel av elevene vil ha behov for spesialundervisning. Funn gjennom pilotprosjektet på 

Kjenn, Benterud og Luhr skoler har vist at flere elever får bedre tilpasset opplæring gjennom 

bruk av iPad. 

 

Lørenskog musikk- og kulturskole har etablert et talentprogram. 

 

Utekontakten har LOS-funksjon som følger opp ungdom i alderen 14-23 år som står utenfor, 

eller står i fare for å havne utenfor skole og arbeid. Stillingen er finansiert gjennom 

prosjektmidler. Høsten 2017 startet evaluering av LOS-funksjonen. Gjennom LOS-prosjektet 

har mange unge blitt fulgt opp, og det vurderes nå hvordan Lørenskog kommune best kan 

ivareta denne gruppen gjennom det tverrfaglige samarbeidet. 

 

I samarbeid med Akershus fylkeskommune ble det startet opp et kombinasjonsklassetilbud ved 

Lørenskog videregående skole med oppstart skoleåret 2017. Målgruppen er unge grunnskole-

elever ved Lørenskog voksenopplæring.  

 

I løpet av 2017 deltok 100 personer i kommunens introduksjonsprogram for flyktninger. 

Rekordhøy bosetting både i 2016 og 2017 resulterte i det høyeste antall introduksjonsdeltakere 

siden programmet ble obligatorisk i 2004. Totalt 71 % av de som avsluttet introduksjons-

programmet i 2017 gikk over til lønnet arbeid eller ordinært utdanningsløp som omfatter 

videregående skole, høyskoler og universitet. Definert måloppnåelse i utviklingsplan er 65 %. 

 

I kommunens store kvalifiseringsprogram av hjemmeværende innvandrerkvinner, "Kvinner i 

Lørenskog", deltok 61 kvinner i kvalifiseringsløp i 2017. Av de som ble avsluttet i 2016, gikk 80 

% over til lønnet arbeid eller ordinært utdanningsløp. Definert måloppnåelse i utviklingsplan er 

70 %.  
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Økonomi  

i 1000 kr 

Opprinnelig 

budsjett 

Revidert 

budsjett 
Regnskap Avvik 

Lønnsutgifter 705 344 727 858 741 331 -13 472 

Øvrige driftsutgifter 235 632 233 972 254 856 -20 884 

Sum driftsutgifter 940 976 961 830 996 186 -34 356 

Inntekter 215 415 223 170 255 378 32 208 

Nettoutgifter 725 561 738 661 740 809 -2 148 

Avsatt til senere bruk   1 603  

 

Oppvekst- og utdanningssektoren har i 2017 et merforbruk på 2,1 mill. kr (0,29 % avvik). 

 

Avvik for lønnsutgifter skyldes primært vikarkostnader som blir dekket av merinntekter på 

sykelønnsrefusjoner.  

 

Hovedårsaken til avviket på 2,1 mill. kr er økte kostnader til barnehageplasser i andre 

kommuner. Dette gjelder Lørenskogbarn som har plass i privat barnehage i en nærkommune 

som kommunen skal finansiere.  I tillegg har det vært flere barn i barnevernstiltak enn 

budsjettert.  

Nøkkeltall 

 2015 2016 2017 

Antall fast ansatte 1 073 1 093 1 129 

Årsverk fast ansatte 914 948 980 

Antall deltidstilsatte (i %) 375 (35 %) 340 (31 %) 327 (29 %) 

Elever i barnetrinnet 3 166 3 256 3 345 

Elever i ungdomstrinnet 1 352 1 375 1 410 

Elever som mottar spesialundervisning 242 241 252 

Barn i barnehage 2 052 2 025 2 148 

Barn i SFO 1 259 1 239 1 256 

Barnevern – meldinger  354 397 445 

Barnevern – undersøkelsessaker  280 334 350 

Barn som mottar hjelp gjennom året 298 321 326 

Flyktninger – førstegangsbosatte  39 72 68 

Flyktninger – familiegjenforeninger 18 5 18 

Deltakere i introduksjonsprogrammet 40 88 100 
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Kostra  

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning 

  2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 91,5 % 91,6 % 93,1 % 91,8 % 

Skedsmo 82,2 % 85,6 % 86,9 % 87,5 % 

Ullensaker 77,5 % 76,6 % 78,0 % 80,3 % 

Kostragruppe 13 91,3 % 93,0 % 92,5 % 92,4 % 

 

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning i Lørenskog er 

noe lavere i 2017 enn året før, men Lørenskog har høyeste andel av 

sammenligningskommunene. Kostragruppe 13 ligger noe høyere i 2017.  

Barnehagedekning 1-5 år 

 2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 98,2 % 94,8 % 93,5 % 92,9 % 

Skedsmo 89,4 % 89,1 % 89,3 % 89,9 % 

Ullensaker 94,8 % 95,1 % 95,1 % 94,7 % 

Kostragruppe 13 91,4 % 91,5 % 92,0 % 92,1 % 

 

Lørenskog kommune har den nest høyeste dekningsgraden i sammenlikningsgrunnlaget. 

Hovedforklaringen er en høy andel barn fra andre kommuner ved de 5 barnehagene til 

Akershus universitetssykehus. Befolkningsveksten er økende og det er ikke like stor vekst i 

antall barnehageplasser, dermed går dekningsgraden ned. Alle med rett til barnehageplass 

har fått dette også i 2017. 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse på ulike klassetrinn i 2017 

 1.-10. årstrinn 1.-4. årstrinn 5.-7. årstrinn 8.-10. årstrinn 

Lørenskog 15,9 14,9 17,1 16,0 

Skedsmo 14,5 13,6 14,0 16,0 

Ullensaker 14,9 13,1 15,3 17,4 

Kostragruppe13 14,3 13,6 14,0 15,4 

Høye tall indikerer lav lærertetthet 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10. årstrinn 

 2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 16,9 16,5 16,4 15,9 

Skedsmo 15,5 15,0 15,1 14,5 

Ullensaker 15,3 16,0 16,2 14,9 

Kostragruppe13 14,6 14,5 14,5 14,3 

Høye tall indikerer lav lærertetthet 

 

Tabellene ovenfor viser at lærertettheten i Lørenskog er lavere enn i sammenligningsgruppene 

på barnetrinnet. På ungdomstrinnet er imidlertid lærertettheten i Lørenskog omtrent på linje 
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med sammenligningsgruppene. Utviklingen gjennom de siste årene viser at lærertettheten har 

forbedret seg både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 

 2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 40,9 *) 41,2 41,6 41,5 

Skedsmo 41,6 41,3 41,9 42,3 

Ullensaker 39,7 40,0 40,9 40,7 

Kostragruppe 13 - - - - 

*) Brudd i tidslinje fra 2015 

 

Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes karakterer i 10 fag. Når eleven har 

både standpunktkarakter og eksamenskarakter, er fagkarakteren gjennomsnittet av disse 

karakterene. Lørenskog kommunes resultat for 2017 er på nivå med 2016, men lavere enn 

Skedsmo kommune og høyere enn Ullensaker kommune. 

Andel elever som får spesialundervisning 

 2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 7,1 % 5,6 % 5,4 % 5,3 % 

Skedsmo 7,3 % 8,0 % 8,6 % 9,1 % 

Ullensaker 7,0 % 6,6 % 6,3 % 6,8 % 

Kostragruppe 13 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,5 % 

 

Andelen elever som mottar spesialundervisning har vært nedadgående de fire siste årene. Det 

har vært fokus på å tilrettelegge for bedre tilpasninger innenfor det ordinære tilbudet til elevene 

gjennom et pilotprosjekt på tre av kommunens skoler. Dette prosjektet ble videreført ved de 

øvrige skolene høsten 2017. 

Andel barn med barnevernvedtak, i prosent av barn 0 – 17 år 

 2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 3,9 % 3,6 % 3,9 % 3,8 % 

Skedsmo 3,5 % 3,6 % 4,1 % 4,4 % 

Ullensaker 3,7 % 3,7 % 4,0 % 4,5 % 

Kostragruppe 13 - - - - 

Ingen tall Kostragruppe13 

 

Av tabellen ovenfor fremgår det at andel barn i alderen 0-17 år med barneverntiltak i 2017 er 

på nivå med året før. Andelen i Lørenskog er lavere enn Skedsmo og Ullensaker.  

Viktige hendelser og vedtak  

 Luhr skole åpnet 1. mars 2017. 

 Framtia barnehage åpnet i april 2017, den har kapasitet til ca. 100 barn. 

 Fjellsrud skole markerte 50-årsjubileum høsten 2017. 

 Totalt 68 flyktninger ble førstegangsbosatte. Disse var 21 syriske overføringsflyktninger, 42 

personer fra mottak og 5 enslige mindreårige.   

 Vallerud barnehage markerte 30-årsjubileum. 
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 Pilotprosjekt med iPad til alle elever og ansatte ved tre skoler ble igangsatt. 

 Lørenskog kommune fikk tilslutning fra alle kommuner på Romerike for å etablere hel-

døgns drift på barnevernvakten fra 2018.  

 Ny rammeplan for barnehagen trådte i kraft 1. august 2017. 

 Ny overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av læreplanverket 

og ble fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2017. 

Folkehelse 

 Migrasjonshelse og fysisk aktivitet: Det er igangsatt prosjekt i samarbeid med idrettslinjen 

på Lørenskog videregående skole om gymtimer og aktivitetsdag for elever ved Lørenskog 

voksenopplæringssenter.   

 Kostholdsplan for barnehage, skolefritidsordning og skole: Arbeid er påbegynt og det vil bli 

fremmet en politisk sak i løpet av 2. kvartal 2018. 

 Plan for inkludering og integrering: Arbeidet er påbegynt ved en tverrsektoriell arbeids-

gruppe, og planen skal være politisk behandlet innen utgangen av 2018. 
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11 Helse og omsorg 

 

Mål- og resultatoppnåelse 

Mål 

 Helse- og omsorgsektoren i Lørenskog kommune skal bidra til at kommunens innbyggere 

opplever trygghet, mestring og verdighet.  

 Gjennom helse- og omsorgsplanen skal sektoren styre en større del av sektorens 

ressurser fra kostnadskrevende tjenester til helsefremmende og forebyggende tjenester 

som styrker innbyggernes livskvalitet, selvbestemmelse og helse.  

Resultatoppnåelse 

Styrking og innsats i 2017 har vært innrettet mot de seks strategiene fra helse- og omsorgs-

planen 2015-2026. Foreløpige KOSTRA-tall viser at Lørenskog også i 2017 har styrket den 

forebyggende innsatsen. 

 

Enhet for fag og innovasjon er etablert, hvor også utviklingssenter for sykehjem og hjemme-

tjenester i Akershus inngår. Målet for etableringen er å understøtte virksomhetene i sektorens 

behov for fag og kompetanseutvikling, og videreutvikle utviklingssenterets rolle overfor 

kommunene i Akershus.  

 

Strategisk kompetanseplan er vedtatt. I den er kunnskapsbasert praksis, mestringsfokuserte 

helsetjenester og en lærende organisasjon, hovedstrategier. Det er definert 8 kompetanse-

områder som skal ha særlig innsats over tid: mestring (både for psykisk og fysiske helse-

utfordringer), velferdsteknologi, etikk, pasientsikkerhet, dokumentasjon og ernæring. 

 

Større virksomhetsområder er etablert for å kunne ta større deler av brukerforløp. Syke-

hjemmene er slått sammen til en virksomhet. Hjemmetjenesten er slått sammen med bolig, rus 

og psykisk helse. Helsefremmende og forebyggende tjenester ble slått sammen med fysio-

/ergoterapitjenesten.  

 

Tjenester i hjemmet har utarbeidet nye tjenesteforløp som i større grad vil gi oppfølging bedre 

tilpasset den enkeltes ressurser og ønsker. Tjenesten er blitt mer tverrfaglig ved at innsats- og 

hverdagsrehabiliteringsteamet er tatt inn i en ny korttidsavdeling. Samtidig ble det opprettet en 

tverrfaglig avdeling med særlig kompetanse på demens, og en avdeling med hovedfokus på 

somatikk. 

 

Kommunaldirektør

Helsefremmende og 
forebyggende tjenester Sykehjem

Hjemmetjenester/rus/

psykisk helse

Bo- og omsorgs-
tjenesten

Samhandling og forvaltning

Fag- og kompetanseenhet Kommuneoverlege

Stab
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Prosjekt for utarbeidelse av tidlig oppfølging i demensforløp er gjennomført. Det er utarbeidet 

oppfølgingssystemer som vil gi bedre trygghet og mestring og også utsette behov for tyngre 

tjenester. Forebyggingsmodellen som er utviklet vil kunne tas i bruk også for andre grupper. 

 

Seniorgaming er etablert som tilbud. Dette er en informasjons- og inspirasjonsarena innenfor 

teknologi. Her gis det blant annet tilbud om opplæring i hverdagsteknologi, samt spillaktiviteter 

på Xbox og Playstation.  

 

Rask psykisk helsehjelp er integrert i drift etter endt prosjektperiode. Dette er et tilbud for 

voksne over 18 år med depresjon og angstlidelser. Tilbudet er gratis og man trenger ikke 

henvisning fra lege.  

 

Prosjekt for utarbeidelse av oppfølgingsmodell for å forebygge feilernæring hos barn og unge 

er gjennomført. Modellen er forsøkt ut gjennom et gruppeprosjekt som så langt har vist lovende 

resultater. Som et av tiltakene for et bedre ernæringstilbud, og for å forebygge underernæring 

ved sykehjemmene, er tidspunkt for måltidene flyttet til senere på ettermiddagen. 

Økonomi  

i 1000 kr 

Opprinnelig 

budsjett 

Revidert 

budsjett 
Regnskap Avvik 

Lønnsutgifter 511 496  522 377  530 031  -7 654  

Øvrige driftsutgifter 183 681  200 982  220 911  -19 929  

Sum driftsutgifter 695 177  723 359 750 942 -27 583 

Inntekter 171 793  189 085 230 048 40 963 

Nettoutgifter 523 384  534 274 520 894 13 380 

Avsatt til senere bruk    7 570   

 

Helse- og omsorgssektoren har i 2017 et mindreforbruk på 13,4 mill. kr.  

 

Resultatet skyldes merinntekter fra staten som følge av endring i beregning av refusjonskrav 

for ressurskrevende tjenester. Dette har blant annet ført til forbedret resultatet for 

sykehjemmet, hjemmetjenesten og bo- og omsorgstjenesten. 

 

I tillegg til dette er det mindreforbruk i helsefremmende og forebyggende tjenester, og i fysio- 

og ergoterapitjenesten. Dette skyldes i hovedsak ledighet i stillinger. I samhandling og 

forvaltning er det merforbruk som i hovedsak skyldes kjøp av eksterne omsorgsplasser, 

avlastning og sysselsettingstjenester. 

Nøkkeltall  

 2015 2016 2017 

Antall fast ansatte 754,0 780,0 820 

Årsverk fast ansatte 559,4 569,5 590,1 

Antall deltidsstillinger 404,0 404,0 428 

Deltidsstillinger i % av samlet antall stillinger 53,6 51,8 52,2 

Årsverk faste vikarer 29,8 52,9 47,5 
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Kostra  

Utviklingstrekk i institusjonstjenesten - kostnad per plass  

  2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 1 041 1 059 1 100 1 109 

Skedsmo 1 052 1 051 1 127 1 215 

Ullensaker 1 161 1 168 1 185 1 197 

Kostragruppe 13 1 066 1 086 1 136 1 181 

 

Lørenskog har et generelt lavere kostnadsnivå på institusjonstjenester enn sammenliknings-

kommunene. Fra 2016 til 2017 er kostnadsveksten kun på 0,8%, noen som betyr enn reell 

kostnadsreduksjon. 

Dekningsgrad – plasser i institusjon i prosent av antall innbyggere 80 år og over 

  2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 18,9 19,1 18,4 17,8 

Skedsmo 16,7 16,0 15,5 14,2 

Ullensaker 19,3 18,7 18,7 19,6 

Kostragruppe 13 17,0 16,7 16,5 16,2 

 

Dekningsgraden i Lørenskog viser en nedadgående trend på grunn av vekst i antall eldre over 

80 år. Antall plasser er uendret.  

Alderssammensetning per 31.12.17 

  < 50 år 50-66 år 67-79 år 80-90 år >90 år 

Lørenskog sykehjem  1 45 57 36 

Rolvsrudhjemmet  7 12 26 14 

 

67,1 % av pasientene i sykehjem er over 80 år. Dette er en økning fra 2016, da tilsvarende tall 

var 60 %. 

Mottakere av hjemmetjenester per 1 000 innbyggere 

  2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 27 28 27 27 

Skedsmo 35 34 36 32 

Ullensaker 21 22 22 23 

Kostragruppe 13 36 36 36 37 

 

Lørenskog har færre brukere av hjemmetjenester enn Skedsmo og kostragruppe 13, men noe 

flere enn Ullensaker. Det har vært liten endring i perioden. 

Viktige hendelser og vedtak  

 Det ble etablert et nytt botilbud for unge funksjonshemmede i Bårlibråten.  

 Bårliskogen aktivitetssenter flyttet inn i nye, bedre tilrettelagte lokaler på Skårersletta. 
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 Besøks- og aktivitetsvenntilbudet er betydelig styrket i 2017 ved at det er rekruttert og 

godkjent mange nye frivillige. 

 Det er etablert et nærmiljøprosjekt på Rolvsrud. Målet er å inspirere til aktiviteter og 

møteplasser for seniorer 60+. 

 Det er vedtatt ny organisering av virksomhetene i sektoren. 

 Det er etablert enhet for fag og innovasjon. 

 Ny strategisk kompetanseplan er vedtatt. 
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12 Nav 

Mål 

Mål- og resultatoppnåelse 

         Et velfungerende arbeidsliv med høy yrkesdeltakelse. 

         Et inkluderende samfunn som sikrer alle muligheter til deltakelse. 

         Økonomisk trygghet for den enkelte. 

         Å bekjempe fattigdom og utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. 

         En helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids- og velferdsforvaltning. 

Resultatoppnåelse 

Siden 2015 har det vært en jevn økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp, både for sosial-

hjelpsmottakere og flyktninger. NAV har hatt stor pågang av flyktninger, der en større andel av 

sosialhjelpsutgiftene går til inntektssikring både før, under og etter introduksjonsprogrammet. 

 

NAV har utarbeidet nye tjenesteforløp som gir tett oppfølging og hjelp, som medfører at flere 

kommer tilbake i jobb og utdanning raskere enn tidligere. Det er videre etablert en ekstra 

ungdomssatsning for dem under 30 år som også synes å ha god effekt. 

 

NAV har ansvar for kvalifiseringsordningen. Dette er et tiltaksprogram for å hjelpe mennesker 

med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne over i arbeid.  Brukere som er i kvalifiserings-

ordningen har en tid hatt lavere antall deltakere enn ønskelig, men dette har økt siste kvartal i 

2017.   

Sosialhjelp 

i mill. kr 2015 2016 2017 

Sosialhjelp 32,4 40,4 44,4 

Flyktning og integrering 4,9 6,5 8,2 

Sum sosialhjelp 37,3 46,9 52,6 

 

Utbetaling per mottaker av sosialhjelp økte fra 10 012 kr i 2015 til 10 657 kr i 2016 og til 10 841 

kr i 2017. Økningen i utbetalingene skyldes i hovedsak utgifter til husleie og livsopphold.  

 

I 2015 var det 276 antall mottakere i gjennomsnitt per måned på sosial. Antall mottakere har 

økt fra 319 i 2016 og til 344 i 2017. Veksten på sosialhjelpsmottakere er i stor grad relatert til 

befolkningsøkningen i kommunen generelt, og at flere med behov for økonomisk hjelp flytter til 

kommunen. I 2017 er det 57 sosialhjelpsmottakere som har flyttet til Lørenskog fra andre 

kommuner.  

 

Det er også økning i antall sosialhjelpsmottakere med flyktningstatus. Fra et gjennomsnittlig 

antall mottakere per måned på 30 i 2015, har antall mottakere økt til 40 i 2016 og 57 i 2017.  
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Utbetaling per mottaker er høyere enn ordinær sosialhjelp da alle flyktninger har behov for 

etableringshjelp ved bosetting. Utbetaling per mottaker på flyktninger er redusert fra 14 053 kr i 

2016 til 11 896 kr i 2017. 

  

Flere endringer i statlig lovverk påvirker kostnadsutviklingen. Dette gjelder blant annet 

endringer i regelverket i forbindelse med arbeidsavklaringspenger noe som har medført at flere 

er i behov av sosialhjelp. Disse lovendringene vil kunne ha påvirkning i flere år fremover.  

  

NAV har fokus på ungdom som en prioritert målgruppe og samarbeider tett med andre 

instanser der ungdom har behov for oppfølging utover det NAV kontoret kan tilby. 

 

Fra 2017 er det innført krav om aktivitet for mottakere av økonomisk sosialhjelp for brukere 

under 30 år. NAV jobber derfor med å sikre at ungdom får en tettere oppfølging ved sykdom og 

bistand for å komme i aktivitet 

Økonomi 

i 1000 kr 

Opprinnelig 

budsjett 

Revidert  

budsjett 
Regnskap Avvik 

Lønnsutgifter  32 955   33 246   28 064   5 182  

Øvrige driftsutgifter  48 166   51 613   59 222   -7 609  

Sum driftsutgifter  81 121   84 859   87 286  -2 427 

Inntekter  4 334  4 852 5 559 707 

Nettoutgifter  76 787  80 007 81 727 -1 720 

Avsatt til senere bruk   0  

 

NAV har et merforbruk på 1,7 mill. kr. Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på om lag 6,3 

mill. kr.  

 

Innenfor kvalifiseringsprogrammet er det et mindreforbruk på 4 mill. kr. Dette, sammen med 

mindreutgifter innenfor sosial rådgivning og veiledning, har medført at resultatet for NAV 

samlet er merforbruk på 1,7 mill. kr. 

Nøkkeltall  

 2015 2016 2017 

Antall fast ansatte 30 32 33 

Årsverk fast ansatte 27,6 30,6 31,4 

Årsverk faste vikarer 6 3 1 
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Kostra  

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år 

 2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 3,4 % 3,2 % 3,4 % 3,6 % 

Skedsmo 3,4 % 3,3 % 3,1 % 3,2 % 

Ullensaker 3,3 % 3,6 % 3,7 % 3,5 % 

Kostragruppe 13 3,9 % 3,9 % 3,9 % 4,0 % 

 

Lørenskog ligger noe over sammenlikningskommunene, men lavere enn gruppe 13. 

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker 

 2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 47 690 52 958 57 950 58 718 

Skedsmo 54 527 50 937 55 072 58 577 

Ullensaker 45 128 44 628 45 356 49 872 

Kostragruppe 13 - - - - 

 

Lørenskog hadde en relativt høy utgiftsøkning i perioden 2014 til 2016, men økningen fra 2016 

til 2017 er på kun 1,3 % og er nå om lag på samme nivå som Skedsmo. 
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13 Kultur 

 

 

Mål- og resultatoppnåelse  

Kulturell grunnmur 

Lørenskogs "kulturelle grunnmur" (kunst- og kulturaktiviteter, kommunalt og frivillig fritidstilbud 

og kulturelle arenaer) skal være styrket. Bibliotekets, de frivillige organisasjonenes og 

fritidsaktivitetenes ressursgrunnlag og betingelser skal vies spesiell oppmerksomhet. 

 

I 2017 økte antall opplevelseskort fra 60 til 100. Kultur har ansatt prosjektleder i 3 år for å 

utvikle frivilligheten i kommunen på tvers av fag og sektorer. 

 

Kulturnatt ble arrangert med stor deltakelse fra frivillige lag og organisasjoner og kommunens 

kulturinstitusjoner. Elveparken ble offisielt åpnet.  

Kulturelt innhold og kunstnerisk kvalitet 

Kulturarenaene i Lørenskog skal være kjennetegnet av høy kunstnerisk kvalitet og det skal 

legges vekt på å stimulere og utvikle lokal kunst- og kulturproduksjon. 

 

Aktivitetshuset Volt har gjennomført talentprosjekt VoltAge for ett utvalgt fremadstormende 

band. De har også deltatt i MØST (talentutviklingsprogram i regi av kompetansesenter for 

musikk på Østlandet). Volt nysirkus har samarbeidet med Lørenskog musikalteater om  

forestillingen Narnia. Volt har deltatt i ungdom- og fritids ekspertpanel for "Arrangør-fabrikken" i 

arbeidet med å utvikle metode, fagbok og kursopplegg for ungdomsarbeid med fokus på 

medvirkning og arrangørvirksomhet. 

 

Kulturhuset videreførte satsingen på musikkteater, både i form av en egenproduksjon og 

tettere kontakt med de lokale organisasjonene som driver med musikkteater. I tillegg til kultur-

husets egenproduksjon EVITA, presenterte Lørenskog musikalteater en nydelig versjon av 

NARNIA, Skogblomsten sin barnemusikal ALLADIN og St. Laurentiuskoret sin juleforestilling 

"Merry Christmas". Alle forestillingene var svært vellykket og ble godt besøkt. 

 

Lørenskog kino har vist et variert filmprogram med vekt på høy kvalitet uansett sjanger. I tillegg 

har Lørenskog kino prioritert å vise "smalere" film i sal 1. 

 

Biblioteket har utviklet arrangementsarenaen sin med teknisk utstyr, finansiert med midler fra 

Nasjonalbiblioteket. Bedre utstyr øker kvaliteten på arrangementsgjennomføringen 

Kommunaldirektør

Bibliotek Kulturhus Kultur og fritid Idrett og friluftsliv Kino Tolketjenesten
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Kulturell deltakelse 

Lørenskog skal ha kulturelt mangfold og flerkultur som kjennetegn. Det ønskes et mangfold 

både når det gjelder kunst- og kulturtilbud, utøvende kunstnere og publikum som deltar i 

kommunens kulturelle aktiviteter og tilbud. 

 

Lørenskog kino er en av Norges største kinoer med hensyn til flerkulturelt repertoar. Denne 

profilen har blitt forsterket inneværende år ved at antall visningsdager har steget. 

 

Bibliotekets program har hatt et stort kulturelt mangfold, med gode og varierte arrangementer. 

 

Kulturhuset presenterte i desember utstillingen AKTIVISTENE av Iffit Qureshi i Kunstsalen. 

Utstillingen besto av 32 portrett av ildsjeler som har inspirert, mobilisert og brutt ned 

eksisterende fordommer i Norge.  

Levende sentrum, folkeliv og fellesskap 

Lørenskog sentrum skal videreutvikles som kommunesenter og midtpunkt. Kultursektoren skal 

bygge opp under denne ambisjonen og sette "kultur i sentrum" med fokus på byutvikling, 

arrangementer og opplevelser. 

 

Volt har produsert og avviklet ReVolt-festivalen i området ved Kjenn skatepark og Mailand 

videregående skole. 

 

Lørenskog kino jobber kontinuerlig for å være innbyggernes førstevalg.. Bollywoodfestivalen 

ble arrangert i Lørenskog hus / Lørenskog kino og festplassen. 

 

Biblioteket bidrar til å skape folkeliv og er et midtpunkt gjennom ordinært bibliotektilbud og 

arrangementer, som gir innbyggerne kunnskap og opplevelser. 

 

Det ble avholdt internasjonal basar, bygdedag og åpen kafe på Skårer gård i tillegg til at det er 

satt i gang prosjekt med skolehager.  

 

Det har vært holdt festivaler og utendørs arrangement under Kulturnatt, Mylder, Losby-dagen 

mm. 

Fysisk aktivitet og folkehelse 

Lørenskog skal være kjennetegnet av et bredt og aktivt idretts- og friluftsliv. Innbyggerne skal 

stimuleres til økt fysisk aktivitet og det skal skapes møtesteder og utearenaer som danner 

rammen om et sunt og aktivt liv. 

 

Fritidsklubbene har fokusert på barns fysiske helse ved bevisstgjøring av sunne matvaner ved 

å arrangere matkurs med profesjonelle kursholdere og tilby gratis frukt og grønt på klubb-

kvelder istedenfor salg av godteri. 

 

Folkehelseperspektivet er bevisst tatt inn i Kultur 60+ med for eksempel tilbud om gratis 

swingkurs og "byvandringer". 
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Stolpejakten har bidratt til at flere har kommet i aktivitet. Stolpejakten har vært et samarbeid 

mellom Idrett og friluftsliv og Østmarka Orienteringsklubb. Deltakelsen er økende. 

 

Det er bygd ut ny sykkelbane ved Sørlihavna, det er gode tilrettelagte skiløyper, turveier, 

friluftsområder, aktivitetssoner og  møteplasser i ulike deler av kommunen. 

Økonomi  

i 1000 kr 

Opprinnelig 

budsjett 

Revidert 

budsjett 
Regnskap Avvik 

Lønnsutgifter 41 393 42 482 45 317 -2 834 

Øvrige driftsutgifter 47 613 55 350 54 376 974 

Sum driftsutgifter 89 005 97 833 99 693 -1 860 

Inntekter -34 547 -38 620 -40 285 1 666 

Nettoutgifter 54 458 59 213 59 408 -195 

Avsatt til senere bruk   2 209  

 

Kultursektoren har et merforbruk på 195 000 kr. Sektoren har reelt sett et større merforbruk 

enn 195 000 kr fordi resultatet også omfatter 2 mill. kr i ubrukte midler avsatt til ferdigstillelse av 

ridebanen på Losby. Ridebanen vil bli bygget i 2018. 

 

I 2017 er de største merutgiftene knyttet til organisasjonsgjennomgang av kultursektoren på 

0,5 mill. kr, økt tilskudd til andre trossamfunn med 0,7 mill. kr, økt forbruk av tolketjenester i 

Lørenskog kommune med 0,9 mill. kr.  

 

Videre har kulturhuset et merforbruk på 460 000 kr knyttet til honorarer og bruk av ekstrahjelp.  

 

Kino og kiosk har merforbruk på lønn på ca. 0,5 mill. kr. Samtidig er det mindreutgifter til 

filmleie på 0,9 mill. kr.    

 

På inntektssiden er hovedårsaken til merinntektene sykerefusjoner på 0,8 mill. kr.  

Nøkkeltall 

 2015 2016 2017 

Fast ansatte 85 82 84 

Årsverk faste stillinger 54,3 53,7 52 

Antall deltid 46 44 48 

Årsverk vikarer 0,4 3 3 

Driftstilskudd til organisasjoner i kr 1 357 550 1 387 440 1 399 690  

Leiestatus - Gratis/subsidiert 83/10 - 67/8 

Antall organisasjoner som mottar driftstilskudd 73 75 75 
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 2015 2016 2017 

Utstedte ledsagerbevis 46 47 54 

Besøk kino 101 888 118 373 105 560 

Besøk Kjenn Folkebad 55 804 - 46 737 

Besøk i fritidsklubber 6 967 7 777 7 570 

Utlån bibliotek – fysiske medier 154 613 154 843 150 431 

Nedlastninger – digitale medier (ebok/tidsskrifter)   8 392 

Besøk i biblioteket 145 571 148 784 151 405 

Antall egne arrangement bibliotek 178 198 171/258 

Antall egne arrangement kulturhus (inkl. 
egenproduksjon) 

45 62 58 

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn i kr 2 726 259 2 987 761 3 003 755 

Antall tolketimer m/reisetid 19 870 19 947 23 944 

Antall frivilligtimer ved Lørenskog frivilligsentral  5463  6372 

Antall oppdrag ved Lørenskog frivilligsentral  2398 3360 

Kostra  

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger  

  2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 2 061 2 450 2 554 2 501 

Skedsmo 1 898 1 923 2 235 2 187 

Ullensaker 1 728 1 869 1 904 1 888 

Kostragruppe 13 1 915 1 895 2 028 2 114 

 

Lørenskog bruker betydelig mer midler per innbygger enn Skedsmo og Ullensaker, og 

kommunegruppe 13.  

Netto driftsutgifter for kommunale idrettsbygg per innbygger 

  2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 722 636 863 832 

Skedsmo 564 668 847 744 

Ullensaker 523 664 749 744 

Kostragruppe 13 488 453 520 536 

 

Lørenskog bruker flere midler per innbygger enn Skedsmo, Ullensaker og kostragruppe 13 til 

formålet. 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 

  2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 223 227 225 284 

Skedsmo 238 234 262 244 

Ullensaker 298 293 311 167 

Kostragruppe 13 169 154 164 167 
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Lørenskog bruker flere midler per innbygger enn Skedsmo, Ullensaker og kostragruppe 13 til 

formålet. 

Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger 

  2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 287 686 686 680 

Skedsmo 390 357 379 391 

Ullensaker 115 145 140 172 

Kostragruppe 13 200 234 261 270 

 

Lørenskog har betydelig høyere utgifter enn sammenlikningskommunene 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 

  2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 231 249 261 245 

Skedsmo 204 195 179 208 

Ullensaker 220 219 217 241 

Kostragruppe 13 259 255 258 261 

 

Lørenskogs forbruk er høyere enn Skedsmo, men omtrent på samme nivå som de øvrige 

sammenlikningskommunene. 

Viktige hendelser og vedtak 

 Kommunens reglement for navnesaker ble revidert og vedtatt. 

 Det har blitt vedtatt en rekke navn i 2017: Sheikenveien, Revyveien, Kollen, Toppen, 

Garchinggata og Järvenpääparken. 

 Det ble igangsatt en skolehagepilot ved Skårer gård. 

 Torkil Damhaug fikk Lørenskog kommunes kulturpris for 2017. 

 Bibliotekplan 2017-2021 for Lørenskog bibliotek – "Kunnskap forandrer" - ble vedtatt 

 En ny skulptur, steinhesten "Når jeg har krone på" av billedhugger Siri Bjerke, ble satt opp i 

Rådhusparken. 

 En nyutviklet kunstdatabase ble tatt i bruk for registrering av kommunens kunstsamling 

 Det ble satt i gang 3-årig tverrsektorielt prosjekt "Utvikling av frivilligheten i Lørenskog 

kommune" og ansatt prosjektleder for dette. 

 Bygging av Pumptrack/sykkelbane ved Sørlihavna aktivitetspark. Banen er bygd av 

Lørenskog Cykleklubb i samarbeid med Idrett og friluftsliv. Åpning våren 2018 

 Vedtak om at seniortreffsted skal lokaliseres i 1. etg i Lørenskog hus. 
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14 Teknisk sektor 

 

Mål- og resultatoppnåelse 

 Ligge i forkant av den bymessige veksten og sikre gode helhetlige planer og stedlige 

kvaliteter slik at urbanisering, transformasjon og fortetting er i tråd med kommuneplanens 

intensjoner. 

 Sikre bedring av klima og miljø, og at forebygging og klimatilpasning ivaretas i alle 

oppgaver og planer, herunder oppfølging av klima- og energiplan, samt 

overvannsstrategier. 

 Øke involvering av innbyggere og brukere i utvikling og gjennomføring av kommunens 

tjenester. Samskaping, digitalt førstevalg, brukerstyring, innovasjon, kommunikasjon/ 

informasjon, brukerservice er viktige virkemidler i dette arbeidet. 

 Kvalitet i planarbeid og utbyggingsprosjekter. Kommunen er myndighet for regulerings-

planer og er også en stor utbygger. Det er viktig at samspillet mellom brukerne og 

utbyggerne er forutsigbart. 

Resultatoppnåelse 

Kommuneplanen er fulgt opp gjennom vedtak og føringer i saksbehandling av 

reguleringsplaner og byggesaker. Kommunen har sterkt miljøfokus ved utarbeidelse og 

behandling av alle planer og byggesaker. 

 

Ved behandling av nye planer og påfølgende byggesaker legges det stor vekt på 

helhetsvurdering av kommunens utviklingsområder og prosjekter innenfor disse. Krav om 

utforming av bebyggelse og anlegg legges inn i alle planer og følges opp i 

byggesaksbehandlingen. Rekkefølgebestemmelser sikrer at nødvendig infrastruktur kommer 

på plass før tiltakene tas i bruk. Det legges også vekt på forutsigbarhet i saksbehandlingen 

gjennom tidlig avklaringer og tydelig dialog, både internt og eksternt (med utbyggere og 

innbyggere). 

 

Rutiner, maler og sjekklister for fremforhandling og oppfølging av utbyggingsavtaler er under 

implementering. Det arbeides med å videreutvikle samskapingen med utbyggere og 

innbyggere gjennom avklaringer tidlig i prosesser og tydelig dialog både internt og eksternt. 

 

Kommunal-

direktør

Regulering, 
byggesak og 

geodata
Eiendom

Kommunal-

teknikk

Prosjekt-

kontor
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Overordnet beredskapsplan for kommunen er på plass og ajour. 

 

Strategi for anskaffelse og avhending av eiendom ble behandlet i kommunestyret i november 

(KS-sak 104/17). De enkelte tomtene ble behandlet i formannskapet i desember (FS-104/17). 

Prospektlisten skal rulleres årlig. 

 

Overvannsstrategien og retningslinjer for overvann ble vedtatt i juni 2017. Handlingsplan 

utarbeides våren 2018. 

 

I samarbeid med Skedsmo kommune har Lørenskog kommune anskaffet et modellerings-

verktøy som viser sammenhengen mellom avrenning, vassdrag og ledningsnett i flom-

situasjoner. Første modellering er gjennomført i sentralområdet og arbeidet med overvanns-

plan er igangsatt.  Overvannsplan for sentralområdet er viktig ved ombygging av Skårersletta til 

miljøgate. Utarbeidelse av flomsonekart for resterende del av kommunen starter opp i 2018. 

 

Forurensning oppstrøms i Langvannet er kartlagt. Kartleggingen innarbeides i handlingsplan 

for Langvannet i 2018. Det er tatt vassdragsprøver i vassdragene i sommerhalvåret.  

 

Elveforum for samarbeid om tiltak i og ved vassdragene er etablert, med møter 4 ganger per 

år. 

 

Et prosjekt for direkte publisering og innsyn er etablert. Byggesaksområdet er pilot i prosjektet. 

Digitalisering av byggesaksarkivet er igangsatt. Hjemmesider er oppdatert for tjenester innen 

byggesak, plansaker og oppmåling. Det har også vært gjennomført utviklingsarbeid i forhold til 

service innen området. Eiendomsmodulen er tatt i bruk i saksbehandlingen på byggesak. 

Rutiner og maler for saksbehandling er gjennomgått og oppdatert.  

 

Kommunen har investert i GisLine befolkningsanalyse som gjør at man enkelt kan kjøre en del 

forhåndsdefinerte analyser på befolkningsdata fra folkeregisteret. Det er utarbeidet rapporter 

og analyser som viser status for boligbygging, samt oversikt over utbyggingspotensiale og ny 

befolkningsprognose for 2017-2040. 

 

I 2017 startet arbeidet med en digital løsning for kommunikasjon med innbyggerne. Dette 

fullføres første kvartal 2018. Innbyggerne kan via en app sende beskjeder, bilder mv. og få 

rask tilbakemelding. Sosiale medier benyttes daglig i kommunikasjonen med innbyggerne. 

SMS benyttes når det er nødvendig. 

 

Ny eiendomssjef kom på plass i 2017. En sentral oppgave er oppfølging og oppfylling av 

vedtatt temaplan for eiendomsforvaltningen 2017-2030. I tillegg er det rekruttert en ingeniør 

innen byggautomatisasjon og en med utdannelse innen drift og utvikling av servicetjenester på 

renholdsområdet. Rektorene ved kommunens skoler har fått tilgang til digitalt 

internkontrollsystem, IK-bygg, mens resten av brukerne vil få tilgang i løpet av 2018.  
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Økonomi  

i 1000 kr 

Opprinnelig 

budsjett 

Revidert 

budsjett 
Regnskap Avvik 

Lønnsutgifter 131 679 129 780 122 596 7 184 

Øvrige driftsutgifter 313 679 320 430 328 430 -8 000 

Sum driftsutgifter 445 358 450 211 451 026 -815 

Inntekter -218 364 -221 308 -236 578 15 270 

Nettoutgifter 226 994 228 903 214 448 14 455 

Avsatt til senere bruk   9 300  

 

Sektoren har et mindreforbruk på ca.14,4 mill. kr. Hovedforklaringene er kostnadsbesparelser 

på renhold, regulering og geodata, mindre konsulentbruk og tilbakebetaling fra Nedre 

Romerike Brann- og Redningsvesen. 

 

For VAR-området var økonomisk resultat slik: 

 Vann hadde et merforbruk på ca. 7,5 mill. kr som dekkes ved bruk av fond. 

 Avløp gikk i balanse.  

 Renovasjon hadde et mindreforbruk på ca. 4,2 mill. kr. Av dette dekker 2,5 mill. kr tidligere 

års underskudd, mens det resterende, ca. 1,7 mill. kr settes av på fond. 

 Feiing hadde et merforbruk på ca. 400 000 kr som dekkes av fond. 

 

For øvrige selvkostområder var økonomisk resultat slik: 

 Plansaker hadde et mindreforbruk på ca. 1,6 mill. kr som dekker tidligere års underskudd. 

 Byggesak hadde et mindreforbruk på ca. 7,6 mill. kr som settes av på fond. 

 Oppmåling hadde et mindreforbruk på ca. 300 000 kr som dekker tidligere års underskudd. 

 Eierseksjonering hadde et merforbruk på ca. 50 000 kr som dekkes av kommunens øvrige 

inntekter (da dette ikke er 100 % gebyrfinansiert). 

Nøkkeltall  

 2015 2016 2017 

Årsverk 188 188,5 186 

Antall ansatte i deltidsstillinger 39 35 40 

Andel deltidsstillinger 18,8 17,2 21,5 

Totalt forvaltet areal i m2 194 048 200 848 212 078 

Innleid areal i m2  21 901 22 458 24 358 

Egne arealer i m2 172 147 178 390 187 720 

Årlige FDV kostnader i mill. kr 140 141 155 

Gjennomsnittlig FDV per m2 726 703 731 

Forsikringsverdi for bygningsmassen i mrd. kr 4,2 4,8 5,3 

Ferdigstilte boenheter 601 467 544 

Enkeltvedtak hos byggesak 439 500 646 

Eiendomsgebyr vann (kr per år)  2 142 2 142 2142 

Eiendomsgebyr avløp (kr per år) 1 903 1 998 2808 

Eiendomsgebyr renovasjon (kr per år)  3 496 3 845 3845 
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 2015 2016 2017 

Eiendomsgebyr feiing (kr per år)  522 522 470 

Forbruk av vann i 1000 m³ 3 848 3 917 3625 

Asfalterte veier (m)* 3 740 1 240 940 

Asfalterte fortau/ gang-sykkelveier (m) 1 200 1 025 1250 

Rehabiliterte vannledninger (m) 568 629 1979 

Rehabiliterte avløpsledninger (m) 1 411 1 152 3701 

Antall utbedret vannledningsbrudd  13 21 26 

Antall prøver tatt av drikkevann  259 259 259 

* Umatrikulert vei er veistrekninger som ikke har gårds- og bruksnummer. Oppstått ved utparsellering og deling av 

større eiendommer, gjerne del av atkomstvei. 

Kostra-tall 

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger  

  2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 5 896 5 511 6 243 5 846 

Skedsmo 4 854 5 004 5 179 5 210 

Ullensaker 4 596 4 703 5 081 5 027 

Kostragruppe 13 4 148 4 237 4 518 4 735 

 

Utgiftene til eiendomsforvaltning ligger til dels betydelig over sammenlikningskommunene.  

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning per kvm. 

  2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 189 166 165 177 

Skedsmo 116 94 83 111 

Ullensaker 94 96 132 111 

Kostragruppe 13 92 90 104 118 

 

Lørenskog ligger til dels betydelig over sammenlikningskommunene, ca. 60 % over Skedsmo 

og Ullensaker. 

Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei/gate  

  2014 2015 2016 2017 

Lørenskog 301 662 313 463 335 963 360 848 

Skedsmo 344 320 351 099 358 023 381 104 

Ullensaker 162 015 176 224 252 133 226 178 

Kostragruppe 13 161 181 169 222 186 829 206 222 

 

Lørenskog bruker mindre enn Skedsmo, men mer enn Ullensaker og Kostragruppe 13. Både 

Skedsmo og Lørenskog har høy standard og kvalitet på sine veier. Byliknende gater og veier 

har mer kostbart vedlikehold enn landlige veier. 
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Folkehelse 

Kommunen har etablert elbilplasser og forberedt tiltak som tilskuddsordning for elbil og 

sykkelhotell. Videre planlegges aktivitetsområder (bl.a. på Kjenn), svømmemelding og 

utredning av skiløype på Haneborgåsen. Kommunens utredningsarbeid skjer i samarbeid med 

ulike eksterne interessenter. For eksempel utredes skiløypen i samarbeid med Vinterparken og 

tilstøtende kommuner og svømmemelding i samarbeid med idretten. 

 

I en kommune med stor utvikling, hvor mange byggeprosjekter pågår samtidig, er støy- og luft-

forurensning viktige tema. Det er etablert rutine for håndtering av henvendelser og klager til 

kommunen, samt at kommunen er med i koordineringsgrupper som er etablert i store 

utbyggingsprosjekter.  

 

Støysituasjonen langs kommunale veier for hele kommunen er kartlagt i 2017. Tiltaksplan 

utarbeides i 2018. 

Viktige hendelser og vedtak 

 Strategi, plan og miljø ble skilt ut fra teknisk sektor til egen avdeling, Strategi og samfunns-

utvikling, fra 1. juli 2017.  

 Elveparken åpnet i januar 2017. 

 Luhr skole ble tatt i bruk 1. mars 2017. Prosjektet ble levert i tide og innenfor vedtatte 

rammer.  

 Ødegården barnehage ble tatt i bruk 1. mars 2017. Prosjektet ble levert i tide og innenfor 

vedtatte rammer. 

 Bårliskogen, botilbud for unge funksjonshemmede, ble tatt i bruk 29. mai 2017 og 

eiendommen er overført til borettslaget.  

 Det ble fremforhandlet utbyggingsavtaler i Lørenskog stasjonsby til verdi på ca. 150 mill. kr.  

 Vannledning langs Losbyveien og Per O. Lunds gate, første og annen etappe i hovedvann-

ledning til Skårer Syd ble ferdigstilt.  

 Følgende reguleringsplaner ble vedtatt i 2017: Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien, Hans 

Egedes vei undergang, Skårer Vest delområde 8, og Nedre Bårlibakken. I tillegg var flere 

planer under arbeid, blant annet Fjellhamar sentrum, Fjellhamar øst, Nordli 

Gjenbruksstasjon, Skårer Vest felt 3 og 4, Rolvsrud Idrettspark, Skårersletta 31 m.fl. og 

Ødegården felt B2, B3, B5 og B14. 

 Overvannsstrategien og retningslinjer for overvann ble vedtatt. Det er etablert 

modelleringsverktøy for simulering av sammenhengen mellom avrenning, vassdrag og 

ledningsnett i flomsituasjoner og gjennomført en omfattende ROS-analyse av 

drikkevannsforsyningen. 
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15 Interkommunale selskaper 

Romerike avfallsforedling (ROAF) 

Mål- og resultatoppnåelse 

 Doble ombruksmengden hvert annet år med utgangspunkt i 2016. 

Økt fra 84,3 til 91,1 tonn (mindre salg av europaller, men bra økning på ombruk ellers). 

Målet er 120 tonn i 2018, 240 tonn i 2020. Dette skal nås med ny ombruksbutikk på 

Skedsmokorset og senere i Lørenskog. Det er blitt opprettet en ombrukscontainer for 

trevirke, som den første i Norge. Denne har omsatt ca. 8 tonn med trevirke, som ellers ville 

gått til forbrenning.  
 

 Redusere mengden restavfall per innbygger med 30 % eller mer fra 2015-nivå. 

Redusert til 125 kg fra henholdsvis 130 kg i 2016 og 134 kg i 2015. Totalt blir dette en 

reduksjon på nesten 7 %. 

 

 Opprettholde deponikapasiteten for avfall som må ut av kretsløpet. 

Kapasiteten er nå estimert til 421 000 m3. Dette er en vesentlig nedgang fra i fjor, men 

dette er pga. nytt regelverk, hvor  toppdekke ikke kan inkluderes. Reell kapasitet er høyere 

og ROAF har generelt mottatt lite avfall til deponi i 2017. En av grunnene til dette er nytt 

regelverk for bruk av eksempelvis betong på byggeplass.  
 

 Legge til rette for minimum 3 % lærlinger i egen organisasjon, samt stille krav til 

leverandører om det samme. 

Gjennom året har én gått opp til praktisk prøve i gjenvinningsfaget som lærekandidat (ikke 
fullt ut lærling). 3 ansatte gikk opp som praksiskandidat i gjenvinningsfaget i løpet av 2016. 

 

 Legge til rette for minimum 3 % arbeidstreningsplasser i egen organisasjon, samt stille krav 

til leverandører om det samme. 

I år har ROAF hatt lærlinger innenfor både kontorfag og IT. Med sterk vekst i antall ansatte 

vil dette målet vurderes og eventuelt justeres.  
 

 Bruke miljøriktige løsninger for å tilstrebe minimale utslipp, med mål om 0-utslipp fra egne 

anlegg/maskinpark. Redusere egen energibruk med 35 % i løpet av perioden 2016-2025. 

Maskinparken har redusert utslippene med nesten 20 % fra i fjor og er nå 411 tonn CO2. 

El-forbruket har derimot økt betydelig pga. mer avfall fra eksterne aktører (bl.a. Follo Ren) 

og to-skiftordning i ettersorteringsanlegget. I tillegg har ROAF utvidede åpningstider.  

• El og fjernvarme: 3 ,94 gWh (2016: 3,42 gWh)  

 

Styret består av seks medlemmer; styreleder Nina Kristiansen, nestleder Arne Brovold, 

styremedlemmene Tor Allstrin, Beate Kristin Storsul, Dag Møkleby og Terje Skovly.  

 

Administrerende direktør i ROAF var Øivind Brevik frem til 1. desember 2017. Tom Roger 

Fossum var deretter konstituert administrerende direktør i selskapet. 

 

i mill. kr 2015 2016 2017 

Total omsetning  216,1 222,0 282,1 

Herav driftsinntekter fra eierkommunene 178,5 176,6 210,0 
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i mill. kr 2015 2016 2017 

Andel driftsinntekter fra eierkommunene i forhold til 
total omsetning 

82,6 % 79,5 % 74,4 % 

Investeringer  50,2 46,9 24,7 

Resultat før skatt 4,0 -9,7 0,8 

Driftstilskudd fra Lørenskog kommune 27,8 29,7 35,8 

 Nøkkeltall 

 2015 2016 2017 

Årsverk 76 86 102 

Sykefravær 8,2 % 8,0 % 8,4% 

Besøkstall gjenvinningsstasjonene 195 484 197 048 205.600 

Avfallsmengder (i tonn) 87 547 tonn 86 786 tonn 86 836 tonn 

Materialgjenvinning/ombruksgrad 42,5 % 45,4 % 47,4 % 

Gjennomsnittlig gebyr* i kommunene (kr/år) 3 335 kr/år 3 266 kr/år 3 288 kr/år 

Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet 

ROAF har utformet et nytt ledelsessystem for Kvalitet, HMS, Ytre miljø, energiledelse og 

samfunnsansvar. Ledelsessystemet skal i løpet av 2018 sertifiseres mot ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 50001:2011 og CSR Performance Ladder Nivå 4 (Samfunnsansvar). 

 

I 2017 ble ROAF sertifisert iht samfunnsansvar mot CSR Performance Ladder nivå 3. 

Selskapet gjennomgikk også en oppfølgingsrevisjon iht ISO 14001:2004. 

 

ROAF jobber systematisk med KHMS og har målbare mål innen ovennevnte temaer. Disse 

følges opp på alle nivåer i organisasjonen for å sikre at ROAF når sitt mål om 0 skader på 

mennesker. 

Viktige hendelser og vedtak 

 ROAF har i 2017 overtatt to private renovasjonsselskaper grunnet konkurser. Dette har 

ført til at antall ansatte har økt med 28 ansatte. Likevel har selskapet ikke opplevd 

økning i klager eller avvik.  

 Farlig Avfall mottaket på Skedsmo Gjenvinningsstasjon er blitt flyttet og oppgradert. Det 

gamle bygget vil bli brukt til ny ombruksbutikk.  

 Innføringen av krav om gjennomsiktige sekker gir gode resultater. Den totale 

reduksjonen fra innføringen i juni 2016 er på 30 %. Fortsatt er det høyt prioritert å 

redusere brennbart avfall fra gjenvinningsstasjonene.  

 Fra oktober har ROAF mottatt avfall fra Follo REN. I denne forbindelse er det iverksatt 

2 skift i ettersorteringsanlegget. Selskapet jobber kontinuerlig for å utnytte kapasiteten 

til anlegget enda bedre.  

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) 

Mål- og resultatoppnåelse 

 NRBR skal sikre riktig kompetanse til rett tid i alle ledd 
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Det skal gjennomføres kompetansekartlegging i hele organisasjonen. "Verktøyet" Dossier er 

anskaffet for å ivareta systematikk, metodikk og dokumentasjon som grunnlag for GAP-

analysen. 

 

Det er totalt dokumentert 270 operative øvelser i 2017.  

 

Videreutvikling av fagansvarlige i operativ avdeling har fortsatt også gjennom 2017 med 

kompetanseutvikling og utstyrsanskaffelse. 

 

Innenfor NRBRs ramme har også kompetansehevingen fortsatt på forebyggende avdeling og i 

stab. 
 

 NRBR skal til enhver tid tilpasse sin virksomhet til regionens risikobilde 

ROS-analysen er revidert i 2017 og forebyggende avdeling har etablert prosjekt-/faggrupper for 

blant annet å ivareta oppfølgingen av risikoutsatte grupper. 

 

Det har gjennom året vært arbeidet med å forberede feiing/tilsyn av fyringsanlegg i 

hytter/fritidshus. 

 

Det er startet prosjekt for å kartlegge muligheter og begrensninger vedr. rømningsmuligheter 

og innsatsveier i innendørs parkeringsanlegg. 

 

Det jobbes kontinuerlig i samarbeid med Bane Nor med å bedre sikkerhet og innsatsmulighet i 

Romeriksporten. 

 

 NRBR skal preges av mangfold 

Det er lagt inn en standardtekst, som oppfordrer til mangfold, som brukes ved utlysning av alle 

stillinger. Det jobbes med særskilte tiltak mot målgruppene, bevisstgjøring og kartlegging av 

muligheter. 
 

 NRBR skal i enhver sammenheng møte innbyggerne med høy servicekompetanse 

Språkprosjektet har fortsatt gjennom 2017. 

Det har pågått diskusjoner for å definere høy servicekompetanse.  

 

Representantskapet velges av medlemskommunene og er NRBRs øverste myndighet. Mette 
Korsrud og Karl-Erik Hytten er Lørenskog kommunes representanter. Representantskapet 
velger NRBRs styre.  
 
Styret består av styreleder Marit Helene Ekvoll, nestleder Rune A. Holter, styremedlemmene 
Are Helseth, Halvor Bing Lorentzen og Elisabeth Bødtker Larsen samt ansattvalgte Morten 
Helgesen og Kenneth Wangen. 
 
Jan Gaute Bjerke er brann- og redningssjef for NRBR. 
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Økonomi  

I mill. kr 2015 2016 2017 

Total omsetning  183,2  191,3 173,4 

Herav driftsinntekter fra eierkommunene 129,7 132,6 137,5 

Andel driftsinntekter fra eierkommunene i forhold til total 
omsetning 

70,8 % 69,3 % 79,2 % 

Investeringer  0,3 7,5 6,5 

Resultat før skatt  5,7 5,7 6,2 

Driftstilskudd fra Lørenskog kommune 25,4 26,1 27,3 

1) Foreløpige tall før revisjon, årsoppgjørsgjennomgang og eventuelle avsetninger. 

Nøkkeltall 

 2015 2016 2017 

Årsverk 196 196 194 

Antall ansatte i deltidsstillinger 49 50 59 

Andel deltidsstillinger 25 % 25 % 30 % 

Sykefravær i % 4,7 % 4,6 % 5,3 % 

Helse, miljø og sikkerhet 

Helse, miljø og sikkerhet har fått mye oppmerksomhet også gjennom 2017.  Det er et 

kontinuerlig arbeid som pågår i selskapet for å videreutvikle system og rutiner. HMS-arbeidet 

bidrar til kompetanseheving og holdningsendringer. 

 

Det er utført praktiske tiltak for å bedre forholdet rundt rene soner på brannstasjonene. Dette er 

krevende da stasjonene har bygningsmessige begrensninger. Dette blir i tillegg ekstra kostbart. 

I samråd med Sørum kommune er nå ny brannstasjon øst for Glomma tidfestet til 2020. 

Ledelsen har forøvrig gjennomført dialogmøter med henholdsvis Lørenskog og Nittedal 

kommuner (rådmann og ordfører m.fl.) for å synliggjøre behovene for nye brannstasjoner. 

 

Det ble også i 2017 gjennomført HMS-dag med totalt ca. 50 deltakere, blant annet ledere, 

verneombud og medlemmer av AMU.   

 

AKAN-arbeidet har som formål å informere og veilede, og kollegastøtteordningen i selskapet er 

styrket. 

 

Det er gjennomført ny organisasjons- og lederevaluering høsten 2017 og det jobbes med tiltak 

etter undersøkelsen. 

 

Representantskapet vedtok (mot to stemmer) i 2016 bygging av nytt administrasjonsbygg ved 

Skedsmokorset brannstasjon. Selskapsavtalen krever enstemmighet og det ble besluttet at 

saken skal behandles på nytt på representantskapsmøtet i april 2018 etter at saken om 

brannsamarbeid på Romerike er behandlet. Dette er en særdeles viktig HMS-sak for selskapet 

å få besluttet. 

Viktige hendelser og vedtak 

Det var totalt 3 100 utrykninger i NRBR sitt dekningsområde.  Av disse var 281 trafikkulykker 

og 280 helseoppdrag.  
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Gjennom 2017 er det brukt mye ressurser for å forberede etableringen av ny 110-sentral for 

distrikt øst. De 38 kommunene har etablert et interkommunalt selskap, som skal ivareta denne 

virksomheten. Sentralen skal samlokaliseres med politiets operasjonssentral i politihuset i Ski. 

 

I 2017 er det gjennomført et prosjekt for å utrede fordeler og ulemper ved ett felles brann- og 

redningsvesen på Romerike. Prosjektet er gjennomført etter NRBRs prosjektmetodikk og med 

omfattende deltakelse fra ØRB og NRBR, som også hadde prosjektledelsen. Styringsgruppa 

består av de to styrelederne og to rådmenn. Den faglige rapporten anbefaler ett felles selskap 

for de 13 kommunene og skal behandles i de respektive representantskap i april 2018. 

Nedre Romerike avløpsselskap IKS (NRA) 

Mål- og resultatoppnåelse 

Avløpsmengder 

 Spesifikk avløpsmengde i eksisterende avløpsnett skal reduseres til 300 liter per person 
per døgn (l/pe*d) innen år 2065. 
I 2017 var spesifikk avløpsmengde fra Lørenskog kommune 414 l/pe*d. Dette er en økning 

fra 382 i 2016, men redusert fra 470 i 2013. 
 

Reduksjon av forurensningsutslipp til Nitelva 

 Redusere total tilførsel av fosfor til Nitelva, fra mottatt avløpsvann på avløpsrenseanlegget, 
til 2 tonn fosfor innen år 2021. 
Tilførsel av fosfor er redusert fra 4,15 tonn til 3,88 tonn 

 

Effektiv drift 

 Netto driftskostnad per innbygger skal ikke øke gjennom hovedplanperioden 2014 - 2017. 

Økt med 1 % fra 2013 til 2017. 
 

 Energiforbruket per m3 behandlet avløpsvann skal hvert år i hovedplanperioden 2014-2017 

reduseres med 3 %. 

I 2016 ble anlegg for avfukting av luft i anlegget igangkjørt. Dette er et viktig tiltak for HMS 

og for å sikre levetid på teknisk utstyr, men er energikrevende. Fratrukket 

avfuktingsanlegget, har energiforbruket blitt redusert med 5 % / år siden 2013. 

 

Representantskapet velges av medlemskommunene og er NRAs øverste myndighet. 
Ragnhild Bergheim og Knut Berg er Lørenskog kommunes representanter. Representant-
skapet velger NRAs styre.  
 

Styret består av seks medlemmer; styreleder Lars Næss, nestleder Gunhild Lærum, Nina 
Kristiansen, Jan Ole Enlid, Hendrik R. Panman og Bjørn Syverud. 
 

Thomes Trømborg er daglig leder for NRA. 
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Økonomiske data 

I mill. kr 2015 2016 2017 

Total omsetning 76,7 88,6 88,2 

Herav driftsinntekter fra eierkommunene 64,5 78,5 75,8 

Andel driftsinntekter fra eierkommunene i forhold til total 
omsetning 

85,3 % 88,5 % 85,9% 

Investeringer 30,4 81,7 163,05 

Resultat før skatt  0,88 -1,40 -7,7 

Driftstilskudd fra Lørenskog kommune  27,0 26,6 

1) Foreløpige tall før revisjon, årsoppgjørsgjennomgang og eventuelle avsetninger. 

Nøkkeltall 

 2015 2016 2017 

Årsverk 56 63,5 64,7 

Antall ansatte i deltidsstillinger Ukjent 10 8 

Andel deltidsstillinger (%) Ukjent 15 % 11,7% 

Sykefravær (i %) 5,5 % 4,2 % 5,12% 

Avløpsmengde til NRA (i mill. m3) 19,1 17,4 18,1 

Produksjon av kalket slam (i tonn) 18 500 tonn Ukjent Ukjent 

Energiforbruk (i mill. kWh) 9,2 9,7 9,4 

Overholdt krav til rensing Alle krav OK Alle krav OK Alle krav OK 

Helse, miljø og sikkerhet 

HMS står i fokus i NRAs arbeidshverdag. HMS-dager for alle ansatte gjennomføres 

regelmessig. I 2017 ble dette gjennomført to ganger. Dagene inneholdt ulike HMS-relaterte 

foredrag og aktiviteter. Alle ansatte gis nødvendig opplæring før oppgaver tildeles. 

 

I 2017 hadde NRA to innmeldte skader som medførte sykefravær. 

 

Hvert år utarbeider alle avdelinger sine HMS-handlingsplaner tilpasset virksomheten. Disse 

følges opp og rapporteres årlig til hovedverneombud og ledelsen. 

 

Selskapet er IA-bedrift og jobber systematisk for et godt arbeidsmiljø hvor man tar vare på 

hverandre. Målet er et sykefravær under 5 % (kort- og langtidsfravær). For 2017 var det totale 

sykefraværet i NRV og NRA på 4,52 % (5,12 % i NRA og 2,6 % i NRV), herav 

langtidssykemeldte 1,67 %. 

Viktige hendelser og vedtak 

 Selskapet har hatt stort fokus på utarbeidelse av delutredninger, som underlag for 

hovedplan med handlingsplan. 

 Det er høy byggeaktivitet i renseanlegget, med flere større prosjekter som nærmer seg 

ferdigstilling (OREA, primærseparasjon). 

 NRA overholdt alle krav fra Fylkesmannen og Mattilsynet i 2017. 

 Nytt mellomlager for slam på Krogstad i Sørum ble tatt i bruk.  
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Nedre Romerike vannverk IKS (NRV) 

Mål- og resultatoppnåelse 

I hovedplan for perioden 2013-17 har NRV sammen med eierkommunene besluttet et 

langsiktig mål for vannforbruk per person på 220 liter per person og døgn. Dette målet kan kun 

nås ved reduksjon av lekkasjer. 

 

I Lørenskog ble vannforbruket redusert fra 275 til 250 liter per person og døgn fra 2016 til 

2017. I 2013 var det spesifikke forbruket 304 l/p d. Levering til næringsvirksomhet inngår i 

tallene, men leveranse til større industri, deriblant Coca Cola, er trukket fra. 

 

Andelen av produsert vann som tapes via lekkasjer fra NRVs ledningsnett var i 2017 1,9 % 

mot 0,7 % i 2016. 

 

Mattilsynet er NRVs tilsynsmyndighet i forhold til vannkvalitet. I 2017 oppfylte NRV alle kravene 

som stilles til behandling av drikkevann i ny Drikkevannsforskrift, som var gjeldende fra 2017. 

Kvalitetskravene til forsyningsvann og nettvann ble også overholdt.  

 

 Netto driftskostnad per innbygger skal ikke øke gjennom hovedplanperioden 2014 - 2017. 

Ved utgangen av 2017 var netto driftskostnad per innbygger redusert med 4,3 %. 

 

 Energiforbruket pr. m3 behandlet og levert vann skal for hvert av årene 2014 - 2017 

reduseres med 1,5 %. 2013 er referanseår. 

Sammenliknet med 2013 var det spesifikke energiforbruket i NRV 2,29 % høyere i 2017. 

Det tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0,57 %. 

 

I begynnelsen av 2016 ble nytt avfuktings- og ventilasjonssystem satt i drift. Dette er et viktig 

tiltak for arbeidsmiljø og levetiden på teknisk utrustning, men er en strømkrevende prosess. 

Forbruket til avfukting er ikke trukket ut fra beregningene i tabellen under. 

 

I løpet av 2016 har energiforbruket i alle installasjonene blitt kartlagt for å gi et godt 

beslutningsgrunnlag for prioritering av tiltak. Selskapet arbeider videre med å definere gode 

tekniske løsninger for fremtidig energioptimalisering, men har ikke hatt tilstrekkelig kapasitet til 

å følge opp dette godt nok i 2017. 

 

Representantskapet velges av medlemskommunene og er NRVs øverste myndighet. 
Ragnhild Bergheim og Knut Berg er Lørenskog kommunes representanter. 
Representantskapet velger NRV sitt styre.  
 
Styret består av seks medlemmer; styreleder Bjørn Arne Skogstad, nestleder May Rostad, 
Bjørn Brodwall, Torbjørn Øgle Rud, Inger-Lise Melby Nøstvik og Renata Muzyka-Gniady. 
 
Thomes Trømborg er daglig leder for NRV. 
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Økonomiske data 

I mill. kr 2015 2016 2017 

Total omsetning 77,8 87,7 98,7 

Herav driftsinntekter fra eierkommunene 68,6 80,3 90,0 

Andel driftsinntekter fra eierkommunene i forhold til total 
omsetning 

88,1 % 91,5 % 91,1% 

Investeringer 108,55 110,08 77,9 

Resultat før skatt 2,28 2,11 -7,7 

Driftstilskudd fra Lørenskog kommune  19,0 20,6 

Nøkkeltall 

 2015 2016 2017 

Årsverk 17,6 17,8 16,2 

Antall ansatte i deltidsstillinger Ukjent 5 4 

Andel deltidsstillinger Ukjent 26 % 23,5% 

Sykefravær 5,5 % 4,2 % 2,6% 

Helse, miljø og sikkerhet 

HMS står i fokus i vår arbeidshverdag. HMS-dager for alle ansatte gjennomføres regelmessig. I 

2016 ble det gjennomført to ganger. Dagene inneholdt ulike HMS-relaterte foredrag og 

aktiviteter. Alle ansatte gis nødvendig opplæring før oppgaver tildeles. 
 

I 2017 hadde NRV en innmeldte skade som medførte sykefravær. 

 

Hvert år utarbeider alle avdelinger sine HMS-handlingsplaner tilpasset virksomheten. Disse 

følges opp og rapporteres årlig til hovedverneombud og ledelsen. 

 

Selskapet er IA-bedrift og jobber systematisk for et godt arbeidsmiljø hvor man tar vare på 

hverandre. Målet er et sykefravær på under 5,0 % (kort og langtidsfravær). For 2017 var det 

totale sykefraværet i NRV og NRA på 4,52 %, hvorav langtidsfraværet utgjorde 1,67 %. 

Viktige hendelser og vedtak 

 Selskapet har hatt stort fokus på utarbeidelse av delutredninger, som underlag for 

hovedplan med handlingsplan. Det er blant annet utførte flere kapasitetstester i 

vannbehandlingsanlegget. 

 Ny drikkevannsforskrift trådte i kraft i 2017, og NRV har gjort nødvendige tilpasninger til 

drift og overvåking. 

 Representantskapet vedtok at selskapet kan inngå avtale med Enebakk kommune om salg 

av vann til Flateby Vannverk SA. 

 Ledningsanlegg for leveranse av vann til Gjerdrum kommune ble ferdigstilt, men som følge 

av mangler i utførelsen er ikke anlegget igangkjørt.  

Regionkontor landbruk 

Regionkontor landbruk betjener kommunene Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo 

– som er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret. 
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Landbruksetaten er kommunens lokale kompetansesenter for landbruk og tjenesteyter for 

innbyggerne i kommunen. Etaten er førstelinjemyndighet for landbrukssaker og var i 2017 

organisert inn under planavdelingen i Lørenskog. Kommunedelplan landbruk legger 

premissene for landbrukspolitikken i kommunen.  

 

For tiden har kontoret en bemanning på 5,1 årsverk. I 2017 har det i tillegg vært flere 

prosjektmedarbeidere på heltid og deltid (prosjekt urbant landbruk i by og bygd, Kystgeit til 

Oslo). 

 

I Lørenskog er det 45 113 daa produktiv skog og 6 000 daa jordbruksareal. Disse arealene er 

fordelt på 67 eierenheter.  Arealtall er hentet fra NIBIO og baseres på markslagskartet AR5. 

Det gjennomføres årlig løpende ajourhold av markslagskartet. Det ble behandlet 22 søknader 

om produksjonstilskudd i 2018.  

 

Det ble administrativt og politisk behandlet 66 saker i 2017 for hele regionen, hvorav 11 saker i 

Lørenskog. Landbrukskontoret deltar i kommuneplanarbeidet og øvrig koordinering mellom 

fagavdelingene for friluftsliv, miljø og plan- og byggesaker. 

 

Av et totalt kornareal på 2 530 daa, var det i 2015 239 daa i erosjonsklasse 2,3 og 4, som ble 

omsøkt, men som ikke ble høstpløyd gjennom Regionalt miljøprogram (RMP). Oppslutningen 

om vannmiljøtiltak gjennom RMP har over flere år vært lav i Lørenskog kommune. 

 

Landbrukskontoret har deltatt i vannområde Leira-Nitelva sitt vannbruksarbeid. Temagruppe 

landbruk tar for seg problemstillinger knyttet til landbrukets påvirkning på vannmiljø. 

 

I 2017 ble det godkjent 7 hogstmeldinger, hvorav 5 var innenfor Marka. Totalt ble det avvirket 

og omsatt 6 228 m3 tømmer, til en samlet verdi av 2 247 666 kr, som er en svak nedgang fra 

året før. Det ble utført 151 daa ungskogpleie, og satt 38 640 nye skogplanter, som begge deler 

er en god økning fra året før. Det er ifølge SSB registrert en ytterligere nedgang på 27 daa i 

produktivt skogareal i Lørenskog de to siste årene.  

 

Landbrukskontoret er ansvarlig for veterinærvaktordningen for Stor-Oslo vaktområde (7 

kommuner). Kontoret forestår kommunenes ordning med veterinært vakthold gjennom avtale 

med NMBU, Veterinærhøgskolen. I 2017 ble det inngått en ny avtaleperiode med 

Veterinærhøgskolen. 

Viktige hendelser og vedtak 

 Temaplan landbruk for Lørenskog kommune 2017 – 2028 ble vedtatt i kommunestyret i 

november 2017. Dokumentet består av en plandel og handlingsdel. Landbruksplanen er et 

kommunalt dokument for ønsket utvikling for kommunen i ulike fagområder overfor 

landbruket. Planen inneholder kommunens viktigste satsningsområder og utfordringer for 

landbruket. Økt matproduksjon er et særlig viktig satsingsområde i Lørenskog. 

Klimaendringene og miljøutfordringene øver et press mot landbruksdrifta i Lørenskog, og 

skogbruket har en viktig rolle både for friluftslivet, byggebransjen og karbonregnskapet. 

Temaplan landbruk synliggjør også samhandlingen mellom landbruket og andre 

samfunnsinteresser, som næring, helse, utdanning og friluftsliv. 

 Fangdamprosjektet ble igangsatt i 2016 med et mål om å etablere en ny fangdam i 

Lørenskog. Prosjektet i 2017 hadde fokus på å finne riktig plassering av fangdammen. 
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Plassering av fangdam ved Vittenberg viste seg å være en komplisert prosess, som krever 

avklaring med hensyn til ny gang- og sykkelvei, eksisterende vannledninger, traseen for A-

hus t-banen og krav om konsekvensutredning for andre usikkerhetsmomenter. 

Kommunalteknikk vil arbeide for en alternativ plassering av fangdammen.  

 Urbant landbruk: Det ble gjennomført to skolehagepiloter, i samarbeid med Solheim og 

Åsen skole. Elevene deltok på dyrkingskurs og etablerte nye dyrkingsfelt på Skårer gård. 

Dyrkingskurs for ansatte på skoler og barnehager er satt opp til våren. Prosjektet var del av 

en ettårig satsing på urbant og bynært landbruk, med pilotprosjekter i flere kommuner.  

Romerike revisjon IKS  

Romerike revisjon IKS er et kommunalt eid revisjonsselskap som ble etablert i juni 2013, men 

som først var i drift fra 2014. Selskapet utfører kommunal revisjon, både regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunene, samt revisjon for en rekke § 27-

samarbeider og interkommunale selskaper. Selskapet er organisert i henhold til 

interkommunale selskaper. 

 

Representantskapet som er valgt av medlemskommunene, er selskapets øverste myndighet 

og består av en representant og en vararepresentant fra hver eierkommune. Leder av 

representantskapet i 2017 er Boye Bjerkholt, varaordfører i Skedsmo kommune. Andreas 

Halvorsen er representant fra Lørenskog kommune. 

 

Representantskapet velger selskapets styre som i 2017 bestod av følgende medlemmer frem 

til 28. september 2017:  

 

Erik Myhrer (leder), Sonja Irene Sjøli (nestleder), styremedlemmer Sevat Thon, Ingun Sletnes, 

Arne Bruknapp og Øyvind S. Førde (ansattes representant). 

 

28. september 2017 er det foretatt endringer og etter disse endringer består styret av følgende 

medlemmer: 

Erik Myhrer (leder), Sonja Irene Sjøli (nestleder), styremedlemmer Øyvind Tronier Halvorsen, 

Ingun Sletnes, Arne Bruknapp og Øyvind S. Førde (ansattes representant). 
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Ressursbruk 

 Budsjett  
Revidert 
budsjett 

Regnskap 
2017 

Sum driftsinntekter -25 352 247 -25 352 247 -26 478 672 

Sum lønnskostnader og sosiale utgifter 20 370 000 20 370 000 21 360 990 

Sum driftsutgifter 5 325 000 5 325 000 5 793 264 

Brutto driftsresultat 342 753 342 753 675 582 

Sum finanstransaksjoner -127 753 -127 753 20 630 

Motpost avskrivninger -65 000 -65 000 -80 802 

Netto driftsresultat 150 000 150 000 615 410 

Disponering av fjorårets resultat - - -174 416 

Overføring til investeringsregnskapet - - - 

Bruk av disposisjonsfond -150 000 -150 000 -150 000 

Avsatt til disposisjonsfond - - - 

Regnskapsmessig merforbruk - - 290 994 

 

Selskapets merforbruk på 290 994 kr foreslås inndekket ved bruk av disposisjonsfond.  

Helse, miljø og sikkerhet 

RRI har inngått avtale med Nav om inkluderende arbeidsliv ( IA-virksomhet). Avtalens mål er å 

bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre 

utstøting og frafall i arbeidslivet. 

 

Sykefraværet i 2017 er på 5,3 %. Det en økning i sykefravær i 2017. Dette gjelder i hovedsak  

langtidsfravær. Det har ikke forekommet personskader eller materielle skader i 2017. 

 

Romerike revisjon IKS har per 31. desember 2017 26,4 årsverk fordelt på 28 ansatte. 

Gjennomførte tiltak  

I 2017 har selskapet jobbet særskilt med omstilling innen avdeling for regnskapsrevisjon. 

Arbeidet er videreført fra 2016. Målet er å arbeide videre med å utvikle kompetansen i 

avdelingen slik at regnskapsrevisjonsarbeidet kan effektiviseres blant annet ved å ta i bruk ny 

teknologi i revisjonsarbeidet. Videre må avdelingen tilpasse seg utviklingen knyttet il 

digitalisering i kommunesektoren. 

 

Lørenskog kommunes bidrag til Romerike revisjon IKS var 2 715 444 kr i 2017.  

Rokus (Romerike kontrollutvalgsekretariat) 

Rokus er et interkommunalt selskap som eies av 13 kommuner på Romerike: Aurskog-Høland, 

Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, 

Sørum og Ullensaker kommuner. Selskapet ble opprettet i 2012, og har tre ansatte. 

 

Selskapets formål er å utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene etter gjeldende lover 

og forskrifter. Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig 

utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Rokus utfører overordnet analyse og lager 

planene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.  
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Lørenskog kommune eier 13,1 % av selskapet. Kommunens medlem i representantskapet er 

Andreas Halvorsen, varamedlem er Erik Bratlie. Styret består av Torbjørn Øgle Rud (leder), 

Vibeke Resch-Knudsen (nestleder) og Bjørn Arne Tronier. Varamedlemmer er Frøydis Brekke 

og Svein Brokke. 

 

Mona Moengen er daglig leder.  

Ressursbruk  

 
Regnskap 

2017 
Revidert 

budsjett 2017 
Budsjett  

2017 
Regnskap 

2016 

Sum driftsinntekter -3 244 793 -3 149 500 -3 149 500 -3 015 600 

Sum lønnskostnader og sosiale utgifter 2 388 093 2 651 400 2 651 400 2 309 400 

Sum driftsutgifter 823 632 820 589 552 000 465 200 

Brutto driftsresultat -33 067 322 489 53 900 -241 000 

Sum finanstransaksjoner -13 801 -19 000 -19 000 -27 600 

Motpost avskrivninger - - - - 

Netto driftsresultat -46 868 -303 489 -34 900 -268 600 

Bruk av tidligere avsetninger -268 600 303 489 34 900 - 

Regnskapsmessig mindreforbruk -315 458 - - - 

 

Kommunenes betaling fordeles etter folketall (40 %) og etter medgått tid (60 %). Lørenskog 

kommune betalte totalt 278 238 kr for tjenesten i 2017. Representantskapet besluttet å justere 

rammen mellom kommuner for 2016 slik at beløpet er noe lavere enn opprinnelig vedtak. 

Gjennomførte tiltak 

Sekretariatet har i 2017 forberedt 611 (649) saker og deltatt i 86 (89) kontrollutvalgsmøter for 

kontrollutvalgene på Romerike, hvorav 37 (45) saker og 6 (7) møter i Lørenskog. 2016-tallene 

står i parentes, og viser en liten nedgang i antall saker og møter. Rokus selger også 

sekretariattjenester til kontrollutvalget i Asker og Bærum.  

Viktige hendelser 

Sekretariatet legger vekt på å utvikle et sterkt fagmiljø for å kunne bistå kontrollutvalgene med 

å ivareta sin tilsynsfunksjon i kommunene på en god måte. Selskapet har startet arbeidet med 

å utvikle et internkontrollsystem. Dette er et pionerarbeid. 

 

Styret har jobbet med strategisk utvikling gjennom året. Fremtidige utfordringer knytter seg 

særlig til to områder - ønske om et robust sekretariat med bred kompetanse og kommune-

sammenslåingene som vil kunne føre til høyere kostnader for eierne. Styret fikk i oppdrag å 

utarbeide strategi for selskapet etter eiermøtet i april 2017. Denne saken skal legges frem til 

behandling i representantskapsmøtet i april 2018. 

 

For å kunne samordne kontrollutvalgenes arbeid med fylkesmannens tilsynsarbeid i 

kommunene, har Rokus et samarbeid med fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette gjelder 

særlig i forhold til forvaltningsrevisjonsarbeidet.  

 

Rokus har hatt sykefravær på 0,6 % i 2017.  
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16 Kommunalt eide selskaper 

Mailandveien 10 AS 

Selskapets virksomhet har bestått av utleie av egen fast eiendom, og deler av selskapets areal 

ble første halvår leid ut til Mailand videregående skole. Skolen benyttet arealet til parkering for 

elever og besøkende til skolen.  

 

Leieavtalen med Mailand videregående skole og dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan 

opphørte begge 30. juni.  

 

Styret har i 2017 bestått av Guri Horsfjord Lassen (styreleder), Idar H. Simonsen 

(styremedlem) og Jan-Harald Olsen (varamedlem). Det er ingen ansatte i selskapet.  

 

Selskapets årsregnskap med tilhørende dokumenter ble godkjent av generalforsamlingen 21. 

mars 2018.  

Lørenskog kommunale pensjonskasse 

Lørenskog kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 2011 av Lørenskog kommune.  

 

Pensjonskassen er basert på en ytelsesbasert offentlig pensjonsordning, og vilkårene er i tråd 

med KS Hovedtariffavtale med tilhørende vedtekter for tjenestepensjonsordning. Formålet til 

pensjonskassen er å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Medlemmer er ansatte 

i Lørenskog kommune og i Nitor AS.  

 

Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kommunens midler og pensjonskassen hefter ikke 

for kommunens forpliktelser. Pensjonskassens formue og inntekter kan følgelig ikke for noen 

del tilfalle kommunen eller dens kreditorer. Pensjonskassen har vedtatt egne 

selskapsvedtekter og styret er pensjonskassens øverste organ. 

 

Pensjonskassen er samlokalisert med Lørenskog kommunes virksomhet i rådhuset på Kjenn. I 

2017 har pensjonskassen hatt avtale med Storebrand Pensjonstjenester AS, om drift av 

pensjonskassen og ansvarshavende aktuar, og avtale med Storebrand Asset Management om 

forvaltning av pensjonskassens midler. Regnskapet blir ført av BDO, og Guri Horsfjord Lassen 

er daglig leder. Ernst & Young AS er revisor for pensjonskassen.  

 

Pensjonskassen gjennomførte en konkurranse med forhandling på kjøp av leveransene til 

kassen i 2017. Fra 1. januar 2018 vil Gabler levere forsikringsteknisk administrasjon, 

regnskapstjenester og aktuar, og Storebrand Asset Management vil fortsatt levere 

kapitalforvaltning.  

 

Styret 

Styret består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Ett av medlemmene 

oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer i 

pensjonskassen og pensjonistene, og et av medlemmene skal være eksternt.  
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Styret velges for samme periode som kommunestyret, og samtlige styremedlemmer ble 

gjenvalgt av kommunestyret ved valget høsten 2015. 

 

Styrets sammensetning i år har vært: 

 

Oppnevnt av kommunen:   

Kjetil Houg (styrets leder, eksternt) 

Erik Bratlie (nestleder) 

Ola Løberg  

Bente Franck-Sætervoll  

 

Valgt av og blant medlemmene:  

Lisbeth Stenshagen 

 

Styret anser seg fornøyd med den eksisterende kjønnsfordelingen og tiltak for å bedre 

likestillingen er derfor ikke satt i verk. 

 

Styret har holdt seg orientert om endringer i lovverket som har betydning for pensjonskassens 

virksomhet, og det har i løpet av året vært avholdt seks styremøter.  

 

Styrets medlemmer godtgjøres med ½ G i året, og styreleder har en årlig godtgjøring på 2 G.  

 

Styrets leder, daglig leder og pensjonskassens leverandører har avholdt kvartalsvise møter 

med kommunen. Hensikten med møtene er å opprettholde en god informasjonskanal til 

kommunen som eier. Agendaen er blant annet pensjonskassens økonomi, finansresultater, 

pensjonsuttak, og andre forhold som kommunen bør gjøres kjent med og som ikke er 

gjenstand for behandling i styremøtet.   

 

Pensjonspremie og utbetalinger 

I 2017 mottok pensjonskassen 147 mill. kr i premieinnbetalinger, og utbetalte pensjonsytelser 

til medlemmene på til sammen 57 mill. kr. 

 

Pensjonskassen hadde følgende medlemssammensetning:  

 
 31.12.2016 31.12.2017 Endring 

Sum antall medlemmer 7 772 8 342 570 

Aktive medlemmer 2 334 2 404 70 

Oppsatte* 4 383 4 790 407 

Uførepensjonister 217 222 5 

Alderspensjonister 533 562 29 

Ektefellepensjonister 104 99 -5 

Barnepensjon 3 5 2 

Sum pensjonister 857 888 31 

Oppsatte** 198 260 62 

*Tidligere ansatte med rett til pensjon fra Lørenskog kommunale pensjonskasse – ikke løpende 

**Tidligere ansatte med rett til pensjon fra Lørenskog kommunale pensjonskasse – løpende  
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17 Politisk organisering 

 

Politiske ledere 2015 – 2019 

Ordfører       Ragnhild Bergheim (Ap) 

Varaordfører       Ernst-Modest Herdieckerhoff (MDG) 

Leder, kontrollutvalget     Erik Bratlie (H) 

Leder, administrasjonsutvalget    Sverre Bugge (AP) 

Leder, helse- og omsorgsutvalget    Grete Johanne Crowo (Ap) 

Leder, teknisk utvalg      Knut Jan Nielsen (Ap) 

Leder, oppvekst- og utdanningsutvalget   Tor Einar Ljønes (Ap) 

Leder, kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget   Anita Patel (Ap) 

Leder, klima-, økologi- og samferdselsutvalget Stian Løken (Ap)  

Valgperioden 2015 – 2019 

Kommunestyrets 47 medlemmer fordeler seg på følgende partier: 

 

Arbeiderparti      21 representanter 

Høyre       14 representanter 

Fremskrittspartiet         5 representanter 

Miljøpartiet De Grønne        2 representanter 

Venstre          1 representant 

Sosialistisk Venstreparti        1 representant 

Kristelig Folkeparti         1 representant 

Lørenskog i våre hjerter        1 representant 

Fristilt           1 representant 

Formann-

skapet

Kontroll-

utvalget

Kommune-
styret

Kultur-, idrett- og 
frivillighets-

utvalget 

Oppvekst- og 
utdannings-

utvalget

Helse- og 
omsorgsutvalget

Teknisk utvalg
Klima-, økologi-
og samferdsels-

utvalget

Administrasjons-

utvalget
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18 Administrativ organisering 

 

 

Administrative ledere  

Rådmann       Ragnar Christoffersen  

Organisasjonsdirektør     Jan-Bendix Byhring  

Teknologidirektør      Sidsel Nordhagen 

Økonomidirektør      Grete Olsen  

Direktør, Strategi og samfunnsutvikling  Else Pran 

Kommunaldirektør Kultur     Nina Kongtorp  

Kommunaldirektør Oppvekst og utdanning   Dagfinn Cock  

Kommunaldirektør Helse og omsorg   Gry Røste  

Kommunaldirektør Teknisk     Knut Edvard Helland 

 

Rådmann

Kultur
Oppvekst og 

utdanning
Helse og omsorg Teknisk

Strategi og 
samfunns-
utvikling

Organisasjons-
avdelingen

Økonomi-

avdelingen

Teknologi-

avdelingen
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Til kommunestyret i Lørenskog kommune Kopi:

Kontrollutvalget
Formannskapet
Administrasjonssjefen

UAVHENGIG  REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Lørenskog kommunes årsregnskap som viser kr 1 804 877 331 til fordeling drift og

et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 71 124 522. Årsregnskapet består av balanse per 31.

desember 2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret

avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige

regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i

det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lørenskog kommune per

31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i

samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA—ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til

disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er

uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke
den øvrige informasjonen.
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l forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi

en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som

eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon

blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder lSA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen. l tillegg:

.  identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring
av intern kontroll.

o opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen er
rimelige.

o evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

www.romerikereviz—ajonno Romerike revisjon IKS Telefon: 66 10 69 00 Org. no: 913 150 619
Ringveien 4, 2050 Jessheim postmottaeomerikerevisjon.no Kontonummer: 86014826329
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Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte
omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også
informasjon

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Jessheim 15.4.2018

Børge Haukland
oppdragsansvarlig revisor

www.rornerikerevisjomio Romerike revisjon IKS Telefon: 66 10 69 00 Org. no: 913 150 619
Ringveien 4, 2050 Jessheim postmottak@romerikerevisjon.no Kontonummer: 86014826329
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Arkivsak-dok. 17/00078-9 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Lørenskog kontrollutvalg       15.05.2018 

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 10. oktober 2017, sak 28/17. 

Romerike Krisesenter IKS, ble stiftet i 2011, og er et ressurssenter for kvinner og 

Sak 15/18
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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 



15/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00078-9 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS

 

 
3 

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 fo r. 

Undersøkelsen viser at selskapet ønsker å få på plass en omforent og tydelig fell
 
e s 

eierstrategi fra de 14 eierkommunene. Selskapet peker på at de skal produse re 
tjenester fo

 
r mange kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler fo r 

eierne sine. 

Revisjonen peker på at selskapet bør ha et disposisjonsfond som vil gi selskape t 
mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette hendelser, uten å måtte gå t

 
il 

eierne å be om ytterligere bevilgninger. Størrelsen på et disposisjonsfond er ette r 
revisjonens oppfatning et eierspørsmål. 

Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et 
tilfredsstillende system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker 
imidlertid også på noen avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og 
etterlevelse. 

Behandling av rapporten 

I forbindelse med behandling av rapporten i forrige møte ble saken tatt til foreløpig 
orientering, og Romerike revisjon ble bedt om å komme tilbake 
med en oversikt over 

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

2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i
valgperioden.

Spørsmål 1 om kommunestyrenes behandling av revisjon av selskapsavtalen. 

Revisjonen har undersøkt om revidering av selskapsavtalen i årene 2012 - 13, 2014 
og 2015 er vedtatt i tråd med kravene til IKS-loven § 4.  

Prosessen med å endre selskapsavtalen i 2012 - 13 førte til noe ulike vedtak i 
kommunene. Det finnes ikke finnes dokumentasjon som belyser prosessen eller at
vedtakene i kommunestyrene ble fulgt opp og innhentet fra Krisesenterets side. 
Revisjonen utelukker imidlertid ikke at alle kommunestyrene har vedtatt 
selskapsavtalen når det gjelder lånerammen (et av flere forslag til endringer).  

I 2014 ble selskapsavtalen endret på ny med hensyn til deltakernes eierandel og 
ansvarsandel. Den nye selskapsavtalen er behandlet i representantskapet, men ble 
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ikke sendt til kommunene som egen sak for behandling i kommunestyrene, og er 
dermed ikke gyldig vedtatt.  
 
I 2015 ble selskapsavtalene endret med hensyn til valg av styremedlemmer. En slik 
endring krever ikke kommunestyrebehandling, jf. IKS-loven § 4, slik at denne 
endringen var gyldig vedtatt. 
 
Per i dag er det selskapsavtalen datert 16. februar 2011 som er gyldig vedtatt og 
registrert i Brønnøysundregisteret. Sekretariatet foreslår derfor at eierrepresentanten 
i selskapet bidrar til å bringe vedtektene i orden slik at selskapsavtalen kan bli gyldig 
vedtatt og godkjent i Foretaksregisteret.  
 
Det må likevel gjøres oppmerksom på at selskapsavtalen vil måtte bli revidert på ny i 
forbindelse med kommunesammenslåingen, hvor blant annet antall eiere blir 
redusert.  
 
Spørsmål 2 om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i valgperioden. 
 
Når det gjelder kommunens deltakelse i representantskapsmøtene har revisjonen 
sjekket 6 møter i innværende valgperiode. Det varierer veldig fra møte til møte om 
det meldes forfall og hvem som melder forfall.  
 
Oppsummeringen viser at Lørenskog kommune har vært representert i alle disse 6 
møtene. 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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ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 3 

 

 

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.  
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2.6.3 Er selskapets internkontrollsystem fullført 

 

I forrige eierskapskontroll arbeidet selskapet med å få på plass et helhetlig internkontrollsystem og 

styret vedtok systemmalen for innholdet i møte avholdt juni 2013. Administrasjonen arbeidet videre 

med å få alle enkeltrutiner på plass. På dette tidspunkt manglet det en del før selskapet hadde på 

plass et helhetlig internkontrollsystem med blant annet rutiner, delegasjonsreglement og 

rolleoversikter. Videre uttrykket styret at det var krevende for selskapet å få avsatt ressurser og tid til 

dette arbeidet.  

Funn: Krisesenterets internkontroll 

I november 2011 gjennomførte Fylkesmannen i Oslo og Akershus et tilsyn med Skedsmo 

kommunes krisesentertilbud.6 Tilsynsrapporten mottatt februar 2012 konkluderte med at Skedsmo 

kommune ikke hadde etablert et tilfredsstillende internkontrollsystem som sikret at praksisen ved 

Romerike Krisesenter IKS var i overensstemmelse med lovkravene. Kravene til internkontroll jf. 

krisesenterloven § 8 var bare delvis oppfylt, noe som ga risiko for svikt. I brev mottatt april 2012 

etterlyste Fylkesmannen i Oslo og Akershus en kobling mellom Krisesenterets eget 

internkontrollsystem og det systemet eierkommunene måtte utarbeide for å kunne ha en 

tilfredsstillende kontroll med virksomheten. Det ble foreslått at daglig leder rapporterer til styret, som 

gjennom årsberetningen rapporterer til representantskapet. I tillegg sendes internkontrollrapporten 

ut til alle eierkommuner en gang i året. Forslag til rapporteringsprosedyre og mal for internkontroll 

tilfredsstilte alle ovenstående krav. 

 

Representantskapet vedtok, se representantskapets protokoll datert 21. april 2015, sak 4/15, 

internkontroll for selskapet i form av et internkontrollskjema som gjennomføres og sendes 

eierkommunene i mai hvert år.
7
 Selskapet har et årshjul for 2017.  

 

Revisjonen har fått tilsendt Krisesenterets internkontroll gjennomført 9. mai 2017 hvor man årlig 

foretar en avsjekk som sendes ut til alle eierkommunene. Skjema for internkontroll er delt inn i  

                                                

 

 
6
 Etter krisesenterloven § 9 skal Fylkesmennene føre tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene pålagt etter 

krisesenterloven §§ 2, 3, 4 og 8.  
7
 Årsmelding 2016 

Anbefaling 3 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling utledet fra anbefaling 3 

Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker 

at dette er en forutsetning for effektiv drift 

innenfor regler og rammer som gjelder for 

selskapet. 

Er selskapets internkontrollsystem fullført og 

hvordan er dette implementert? 
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 krav til innhold i internkontroll: 

o virksomhetens organisering, oppgaver og mål,  

o tilgang til regelverk,  

o nødvendig kompetanse, 

o medvirkning, 

o risikoanalyse, 

o tiltak for å forebygge, avdekke og rette opp svikt og  

o overvåke internkontrollen 

 hensikt (beskriver redegjørelser og rutiner) 

 dokumentasjon (ulike type reglement som for eksempel delegasjonsreglement, 

stillingsbeskrivelser, budsjett og økonomiplan m.m. ), og  

 ansvarlig (tillegger ansvaret til eksempelvis representantskapet, styret eller daglig leder).  

 

Representantskapsleder uttalte til revisjonen at hans oppfatning er at systemet er på plass, og det 

rapporteres jevnlig om dette fra selskapet. For internkontrollen fikk Krisesenteret bistand fra 

Skedsmo kommune med plan m.m.. Representantskapsleder mener der er viktig å være støttende. 

Skedsmos rådmann og ordfører har lagt ned mye arbeid i dette og bistod krisesenteret slik at 

selskapet var oppe og stod fra starten av. Inntrykket på nåværende tidspunkt er at selskapet driftes 

godt. 

 

Styreleder uttalte i samtale med revisjonen at hun mener internkontrollen er på plass og skriftlig 

nedfelt. Både daglig leder og nestleder har jobbet mye med dette. Det er kommunens ansvar og 

daglig leder rapporterer til kommunene, men kommunene rapporterer ulikt i Kostra. 

 

Daglig leder fortalte at representantskapet har vedtatt en mal for internkontrollen med bakgrunn i 

Fylkesmannens avviksfunn i Skedsmo noen år tilbake. Krisesenteret hadde ingen intern rutine på 

det tidspunktet. Malen er laget i samarbeid med Skedsmo kommune og sendes ut i mai hvert år. 

Rapporten sendes til alle eierkommunene. Daglig leder har sendt rapport for 2017.  

 

Ifølge samtale med daglig leder rapporterer selskapet, bortsett fra internkontrollen, intet annet til 

kommunene bortsett fra budsjettet og regnskapet. På hvert representantskapsmøte sender daglig 

leder med halv- og kvartalsrapport fra selskapet. Dette har man ikke bedt om det, men daglig leder 

synes det er ryddig å sende med. Videre ønsket eierne brukerstatistikk på kommunenivå hvor det 

ble etterspurt opplysninger om brukere på detaljnivå som kjønn og alder. Krisesenteret informerer 

eierkommunene som presenteres på representantskapsmøtet i april hvert år (første gang i april 

2017). Krisesenteret følger Bufdirs klare retningslinjer her. 

 

Kommunen rapporterer på selskapene i sine årsrapporter. Kommunen sender dette til daglig leder 

for avsjekk. Det er ingen faste rapporteringer.  

Funn: Eierkommunenes rapportering i Kostra 

Kommunene er pålagt å følge opp krisesentrene gjennom internkontroll og å sikre at virksomheten 

utføres i samsvar med lovens krav som er lovpålagt jf. krisesenterloven § 8. Kommunen må kunne 

redegjøre for hvordan denne plikten oppfylles. I forarbeidene fremgår det at Barne- og 
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likestillingsdepartementet i liten grad har lagt føringer på hvilke oppgaver og rutiner som skal 

omfattes av internkontrollen ut fra lokale variasjoner i kommunene. Under er kommunens 

rapporteringstall fra Kostra gjengitt: 

 

Tabell 3 Kommunens rapporteringstall om krisesenterets internkontroll i Kostra 

Eierkommuner 2015 2016 

Skedsmo Ja Ja 

Lørenskog Nei Nei 

Ullensaker - Ja 

Nittedal Nei Nei 

Eidsvoll Nei Nei 

Nes Nei Nei 

Rælingen Ja Ja 

Sørum Nei Nei 

Aurskog-Høland Nei Nei 

Nannestad Nei Ja 

Fet Nei Ja 

Gjerdrum Ja Ja 

Enebakk Nei Nei 

Hurdal Ja Ja 

Oppsummering av opplysningene 2015 2016 

Internkontroll ikke på plass 9 7 

Internkontroll på plass 4 7 

Ikke rapportert 1 0 

Sum 14 14 
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Ifølge Kostra-tallene gjengitt over for 2015 og 2016 rapporterte ikke alle eierkommunene om 

Krisesenterets internkontroll. Aurskog-Høland, Sørum, Enebakk, Lørenskog, Nittedal, Nes 

(Akershus) og Eidsvoll har alle rapportert nei for årene 2015 og 2016. Fet og Nannestad rapporterte 

nei i 2015 og ja i 2016. De resterende kommunene Rælingen, Skedsmo, Gjerdrum, Ullensaker og 

Hurdal rapporterte ja for årene 2015 og 2016.  

2.6.4 Revisjonen oppsummerer etterkontrollen med tidligere eierskapskontroll 

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

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

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

punkt. 

 

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

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

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

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

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

representantskapet.  

 

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

automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved behandling av alle saker 

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

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

sakshenvisning.  

 

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

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

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

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

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

representantskapsprotokollen.  

 

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

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

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

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

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

omtalt ovenfor.  

 

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

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

kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for eierne sine. 
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Undersøkelsen viser videre at eierne har avklart hva slags selskapsrapportering de ønsker i tillegg 

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

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

offentligheten siden den er vurdert til å inneholde taushetsbelagte opplysninger.  

 

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

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

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

 

Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og implementert. 

Undersøkelsen har videre avdekket at den enkelte kommunens rapportering i Kostra om 

krisesenterets internkontroll er mangelfull. I 2015 rapporterte fire av 14 kommuner om internkontroll 

som var på plass. I 2016 rapporterte syv av 14 kommuner om det samme. 
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Del 2 Forvaltningsrevisjon 
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3 FORVALTNINGSREVISJON 

3.1 Innledning 

For å besvare problemstilling tre undersøker revisjonen i kapittel 5 i hvilken grad selskapet har 

etablert tilfredsstillende system for økonomistyring. For å besvare problemstilling 3b) redegjør 

revisjonen i kapittel 4 for hvordan Romerike Krisesenter IKS bruker ressursene sine, blant annet 

gjennom en sammenligning med andre krisesentre. 

3.2 Metode 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon. Standarden 

er fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund og den definerer hva som er god 

revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon. 

3.3 Datainnsamling og datagrunnlag 

Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse og intervjuer. 

 

Formålet med analysen har vært å få informasjon om økonomisk styring og kontroll i Romerike 

Krisesenter IKS. 

 

Revisjonen har innhentet og gjennomgått sentrale dokumenter. Blant annet dokumenter forelagt for 

styre- og representantskap og deres vedtak samt interne dokumenter som beskriver retningslinjer 

og prosedyrer. 

 

Kommunene kan sammenligne seg med hverandre gjennom nøkkeltall som utarbeides av SSB 

(KOSTRA). Det publiseres årlig nøkkeltall som er ment å gi informasjon om produktivitet, prioritering 

og dekningsgrader for kommunene. Tilsvarende nøkkeltall er så langt ikke utarbeidet for landets 

krisesenter. SSB publiserte statistikk for krisesenter den 23.11.2017 for 2016, og vi har også hentet 

nøkkeltall fra denne publiseringen (tabell 11678). I tillegg har vi tatt med nøkkeltall hentet fra 

styringsdokumenter i Romerike Krisesenter IKS.  

 

Revisjonen har også innhentet årsrapporter/regnskap som er funnet på internett for krisesentrene i 

Follo og Hamar. Revisjonen har brukt informasjon i de nevnte dokumentene til å utarbeide statistikk 

for sammenligning for 2015. Revisjonen gjør oppmerksom på at det er tatt utgangspunkt i 

regnskapene, og ikke tilskudd, i sammenligningen for 2015. 

 

Revisjonen har i tillegg lagt til grunn statistikk fra Romerike Krisesenter IKS. Sistnevnte statistikk er 

delvis presentert direkte i rapporten, og delvis bearbeidet av revisjonen. 

 

Hovedtemaer i intervju med daglig leder og styreleder var innenfor økonomi og intern kontroll og de 

ble gjennomført som et delvis strukturert intervju. Referater ble skrevet og deretter ble disse 

verifisert av daglig leder og styreleder. 
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3.4 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under innsamling og analyse av data. Kravet til gyldighet 

innebærer at dataene skal være relevante slik at de besvarer problemstillingen i undersøkelsen. 

 

Revisjonen mener dataene som denne rapporten samlet sett bygger på er pålitelige og gyldige og 

derfor gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 
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4 RESSURSBRUK OG SAMMENLIGNING MED ANDRE 

4.1 Innledning 

For å besvare problemstillingen om hvordan krisesenteret bruker sine ressurser, redegjøres i dette 

kapitlet for ressursbruk, herunder gjøres sammenligninger med andre krisesentre.  

 

Revisjonen har utarbeidet noen nøkkeltall til sammenligning med andre krisesentre. Videre 

redegjøres det nærmere for hva krisesenteret bruker tilskuddsmidlene til på et overordnet plan. I 

vedlegg til rapporten analyseres regnskapet i Romerike Krisesenter IKS nærmere, herunder også 

en avstemming av innrapporterte regnskapsopplysninger fra kommunene til SSB (KOSTRA). 

4.2 Analyse og sammenligninger 

Tabellen under er hentet fra krisesenterets budsjett for 2016. 

 

Tabell 4 Årsverk, beboere og botid 

En sammenligning av krisesentre i 2014 

Krisesenter Innbyggere Brukerrettede 

årsverk 

Antall beboere 

(voksne og 

barn) 

Beboere per 

årsverk 

Botid (døgn) i 

gjennomsnitt 

Romerike 270000 13,0 283 21,7 20 

Bergen 500000 14,0 217 15,5 30 

Stavanger 350000 18,0 242 13,4 22 

Oslo 650000 42,7 570 13,3 30 

Trondheim 210000 10,2 115 11,3 20 

Hamar 128000 10,7 120 11,2 33 

Follo 136000 13,0 122 9,4 24 

Asker og Bærum 270000 11,4 94 8,2 20 
 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS, budsjett 2016 

 

Tabellen gir oversikt over noen nøkkeltall i 2014. Som vi ser av tabellen hadde Romerike 

Krisesenter IKS flere beboere per årsverk enn noen av de andre krisesentrene dette året. Den 

gjennomsnittlige botiden ved Romerike Krisesenter lå på nivå med andre krisesentre med lavest 

botid (oppholdsdøgn i gjennomsnitt per beboer). Både Bergen, Oslo og Hamar hadde en botid i 

gjennomsnitt på 30 oppholdsdøgn. Gjennomsnittet for landet var 32 døgn i 2014 (Romerike 

Krisesenter, budsjett 2016). Bemanningsnorm for døgnkontinuerlig drift av krisesenter angir at 150 
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voksne beboere per år tilsier 17 brukerrettede årsverk (NKVTS, 2008). Antall voksne beboere ved 

Romerike krisesenter var 151 i 2014, 170 i 2015 og 154 i 2016. Romerike Krisesenter har økt 

bemanningen i antall brukerrettede årsverk fra 13 til 17 med virkning fra 20178. Bemanningen var 

under normen fram til senhøsten 2016/2017 da det ble satt inn tiltak for å øke bemanningen og 

forskuttering av planlagt økning av antall brukerrettede årsverk fra 2017. Krisesenteret opplyser at 

det er satt inn tiltak for å få ned botiden i budsjettet for 2016. Nærmere om antall døgnopphold i 

2015 og 2016 står i tabell 6.  

 

Romerike Krisesenter opplyser at ytterligere nedgang i botiden blant annet avhenger av god dialog 

om ansvarsfordeling mellom krisesenteret og kommunene. Det pekes videre på at dette omfatter 

tilgang på bolig og oppfølging. Krisesenteret trekker fram at flere dagsamtaler kan bidra til å 

redusere botiden (budsjett 2016). Statistikk viser at antall oppholdsdøgn økte fra 6173 i 2014 til 

7587 i 2015. I 2016 ble antall oppholdsdøgn redusert til 7078. Statistikk viser at antall dagsamtaler 

har økt i samme periode, fra 82 i 2014 til 294 i 2015 til 348 i 2016 (Romerike Krisesenter IKS -

Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017). I tabellen under presenteres nøkkeltall om 

dagsamtaler.   

 

Tabell 5 Dagsamtaler 

Nøkkeltall 2015 og 2016 

Krisesenter Antall dagsamtaler, 

2015 

Antall dagsamtaler, 

2016 

Samtaler per tusen 

innbyggere, 2015 

Samtaler per tusen 

innbyggere, 2016 

Romerike 294 348 1,1 1,2 

Bergen 117 66 0,3 0,2 

Stavanger 451 816 2,0 3,7 

Oslo 1812 2029 2,7 3,0 

Trondheim 93 105 0,5 0,6 

Hamar 261 367 2,0 2,9 

Follo 667 640 4,9 4,8 

Asker og 

Bærum 

259 145 1,4 0,8 

 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS: Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017. Gjennomsnitt samtaler beregnet av 

revisjonen. 

 

Tabellen viser at det per tusen innbyggere gjennomføres flest dagsamtaler ved Follo krisesenter 

både i 2015 og 2016. I 2014 ble det gjennomført 82 dagsamtaler ved Romerike Krisesenter, eller 

0,3 prosent per tusen innbyggere. Dette tyder på en dreining over til flere dagsamtaler i tråd med 

ønsket utvikling (se avsnittet over tabellen). 

                                                

 

 
8
 Økningen ble delvis forskuttert høsten 2016. 
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Nedenfor følger en tilsvarende oversikt over døgnopphold. Av denne tabellen ser vi at 

gjennomsnittlig botid (oppholdsdøgn i snitt per beboer) har gått ned fra 24,5 (2015) til 23,9 (2016). 

Samtidig er dette en økning fra 2014 da den gjennomsnittlige botiden dette året lå på 20 (se tabell 

4). 

 

Tabell 6 Døgnopphold 

Nøkkeltall 2015 og 2016 

Krisesenter Antall døgnopphold, 

2015 

Antall 

døgnopphold, 2016 

Botid i 

gjennomsnitt, 2015 

Botid i 

gjennomsnitt, 2016 

Romerike 7902 7078 24,5 23,9 

Bergen 7587 4350 41,1 24,9 

Stavanger 8620 7893 27,7 21,2 

Oslo 12716 11671 21,1 20,8 

Trondheim 4340 2785 36,4 23,2 

Hamar 3494 3420 26,7 35,6 

Follo 3187 2614 20,6 21,8 

Asker og 

Bærum 

3010 1775 31,0 16,9 

 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS: Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017. Gjennomsnittlig botid beregnet av 

revisjonen. 

 

Nedenfor har vi hentet ut regnskapstall for 2015 og satt opp fire nøkkeltall som viser hva 

driftsutgiftene var per innbygger, per overnattingsdøgn og per beboer ved tre krisesentre. I tillegg 

har vi også tatt med nøkkeltall for lønn og sosiale utgifter per overnattingsdøgn. Revisjonen gjør 

oppmerksom på at nøkkeltallene bare tar for seg overnattingsdøgn og beboere. Dagbrukerne er 

ikke med i nøkkeltallene, og utgiftene per overnattingsdøgn og per beboer blir derfor høyere enn de 

i realiteten er. 
 

Tabell 7 Driftsutgifter og lønn 

Nøkkeltall 2015 

Krisesenter Driftsutgifter per 

innbygger 

Driftsutgifter per 

overnattingsdøgn 

Lønn per 

overnattingsdøgn 

Driftsutgifter per 

beboer 

Romerike 65 2 500 1 700 54 000 

Follo 133 5 700 3 831 116 000 

Hamar 71 2 600 2031 69 000 
 

Kilde: Årsrapporter med regnskap for 2015 (driftsutgifter, lønn, overnattingsdøgn og beboerdøgn). Innbyggertall for 2014 

er brukt i våre beregninger.  
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Tabellen tyder på at Romerike Krisesenter har økonomisk god drift. Både driftsutgifter per innbygger 

og per overnattingsdøgn, lønn per overnattingsdøgn og driftsutgifter per beboer ligger under nivået 

for de to andre krisesentrene i 2015. Revisjonen minner om at krisesenteret i Follo har mange 

dagbrukere. Tallene i tabellen ovenfor må derfor leses med stor grad av forsiktighet.  

 

SSB (KOSTRA) publiserte i slutten av november statistikk som gir grunnlag for å sette opp 

nøkkeltall også for 2016. 

 

Tabell 8 Overnattingsdøgn og utgifter 

Statistikk for 2016 - krisesenter 

Krisesenter Innbyggere Overnattingsdøgn  Kommunenes 

utgifter 

Utgifter per 

overnattingsdøgn  

Utgifter per 

innbygger 

 

Romerike* (14) 279549 3562 17 188 502 4 826 61  

Bergen (23) 421836 2167 16 612 869 7 666 39  

Stavanger (18) 361646 4851 14 229 368 2 933 39  

Oslo (1) 658390 7170 27 871 200 3 887 42  

Trondheim (5) 229552 1862 8 318 638 4 468 36  

Hamar (9) 128473 1968 9 247 609 4 699 72  

Follo (7) 132530 1481 12 297 393 8 303 93  

Asker og 

Bærum (2) 

182454 1272 8 488 572 6 673 47  

I alt (429) 5213985 69418 340 956 451 4 912 65  
 

Kilde: SSB, tabell 11678. I ( )= antall kommuner og 45 krisesenter. Overnattingsdøgn = kvinner og menn. Barn utelatt. *I 

denne statistikken har SSB fordelt utgifter og folketallet i Enebakk kommune likt mellom Follo og Romerike krisesenter. De 

to kolonnene til høyre er beregnet av revisjonen.  

 

Tabellen ovenfor tar utgangspunkt i tilskuddene fra de enkelte kommuner til drift av det enkelte 

krisesenter. Netto overført fra kommunene for 2016 til Romerike Krisesenter IKS utgjorde i alt 

17 383 8289 kroner. Tabellen ovenfor viser et litt lavere beløp. Som vist i vedlegg til rapporten, tabell 

19, trekker revisjonen fram noen unøyaktigheter i de tallene som er innrapportert fra kommunene på 

Romerike.  

 

Tabellen ovenfor viser at Romerike Krisesenter IKS bruker mindre per innbygger enn Follo, Hamar 

og gjennomsnitt for 45 krisesentre i landet, men mer enn Asker og Bærum, Oslo, Bergen, Stavanger 

og Trondheim når det gjelder utgifter per innbygger. 

 

                                                

 

 
9
 Det vil si 195 tusen kroner for lite innrapportert. Dette gir minimale utslag på de beregninger som er gjort i 

tabell 8. 
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Når det gjelder utgifter per overnattingsdøgn for kvinner og menn viser tabellen at Follo, Bergen 

samt Asker og Bærum bruker mer enn Romerike Krisesenter. Romerike Krisesenter ligger litt under 

snittet for de 45 krisesentrene. Tabellen tyder på at Bergen samt Asker og Bærum i stor grad har 

dreid krisesenterdriften over fra døgnopphold til dagbrukere. Utgiftene per innbygger er lav og 

utgiftene per døgnbeboer er særlig høye for disse tre krisesentrene. Follo peker seg ut med de 

høyeste utgiftene per innbygger, og kommer også ut med høye utgifter per døgnopphold. 

Revisjonen viser igjen til at krisesenteret i Follo har mange dagbrukere. 

 

Tabellen under viser kommunenes utgifter til krisesenter per kommune de tre siste årene. For 2016 

har revisjonen også beregnet kommunenes utgifter per innbygger. 

 

Tabell 9 Kommunenes tilskudd til krisesenteret 

Romerike Krisesenter – tilskudd fra kommunene i 2014 - 2016 

 Tilskudd Tilskudd Tilskudd Tilskudd per 

innbygger 

 2014 2015 2016 2016 

Aurskog-Høland 809 457 1 019 629 990 878 61 

Eidsvoll 1 192 884 1 502 611 1 460 242 60 

Fet 582 241 733 418 712 737 67 

Gjerdrum 326 623 411 429 399 828 61 

Hurdal 142 010 1 780 882 173 838 65 

Lørenskog 1 831 929 2 307 582 2 242 514 60 

Nannestad 610 643 769 194 747 505 59 

Nes Ak. 1 065 075 1 341 617 1 303 787 61 

Nittedal 1 178 683 1 484 723 1 442 858 54 

Rælingen 880 462 1 109 070 1 077 797 61 

Skedsmo 2 698 190 3 398 764 3 302 927 62 

Sørum 894 663 1 126 959 1 095 181 55 

Ullensaker 1 704 120 2 146 587 2 086 059 59 

Enebakk 284 020 357 764 347 677  64 

Sum overført 14 201 000 17 888 233 17 383 828  

Gjennomsnitt 2016    61 
 

Kilde: SSB-KOSTRA/Framsikt 

 

Sum overført fra den enkelte kommune er hentet fra SSB. Per innbygger 31.12.2016 utgjør dette 

gjennomsnittlig 61 kroner per innbygger. Folketallet i den enkelte kommune har endret seg noe fra 

1.1.2014 som ligger til grunn for beregning av eierandelene. Eierandelene benyttes ved beregning 

av tilskuddet per kommune. Tabellen ovenfor viser at kommunene i gjennomsnitt betalte 61 kroner 

per innbygger i 2016 til Romerike Krisesenter IKS. Tabell 8 viser at kommunene i Norge 

gjennomsnittlig brukte 65 kroner per innbygger til drift av sine krisesenter i 2016.  
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Med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og informasjon om Romerike Krisesenter IKS har 

revisjonen også beregnet nøkkeltallene nedenfor. 

 

Tabell 10 Nøkkeltall Romerike Krisesenter IKS 

Statistikk for 2015 og 2016 

Indikator 2015 2016 

Brutto driftsutgifter per kvadratmeter (1500 m2) 11 700 14 000 

Brutto driftsutgifter per rom (16 rom) 1 096 000 1 307 000 

Brutto driftsutgifter per seng (60 senger) 292 000 348 000 

Brutto driftsutgifter per årsverk brukerrettet (13/13,75) 1 349 000 1 520 000 

Brutto driftsutgifter per innbygger (270000/279549) 65 75 

Brutto driftsutgifter per beboer (322/295) 54 000 71 000 

Brutto driftsutgifter per beboer/årsverk (24,77/21,45)* 808 000 972 000 
 

Kilde: Årsrapporter og budsjetter for Romerike Krisesenter IKS. *Beboere per årsverk 2015: 322/13 = 24,77 beboere per 

årsverk, 2016: 295/13 årsverk i 9 måneder og 16 årsverk i 3 måneder (13,75 årsverk) = 21,45 beboere per årsverk. 

 

Tabellen ovenfor viser at brutto driftsutgifter per kvadratmeter har økt noe fra 2015 til 2016. 

Tendensen er tilsvarende for de andre nøkkeltallene som er tatt med. 

 

Nedenfor presenteres to tabeller som inneholder litt informasjon om hva kommunene på Romerike 

betaler for krisesenterdrift. Formålet med å utarbeide tabellene er å kartlegge eierkommunenes bruk 

av krisesenteret, for å se om det er samsvar mellom fordelingen av eierandeler og brukerdøgn. 

Kommunenes tilskudd til krisesenteret tar som nevnt utgangspunkt i eierandeler som bygger på 

antall innbyggere i kommunene per 1.1.2014. 

 

Tabell 11 Eierandeler og brukerdøgn 

Romerike Krisesenter IKS – eierandeler og brukerdøgn 

År Gruppering Eierandel Antall 

brukerdøgn 

Avvik Kommuner 

2016 7 «største» eiere 74,4 % 75,7 % -1,3 % Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, 

Eidsvoll, Nittedal, Nes, Sørum 

 7 «minste» eiere 25,6 % 24,3 % 1,3 % Øvrige eierkommuner 

 

2015 7 «største» eiere 74,4 % 74,9 % -0,5 % Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, 

Eidsvoll, Nittedal, Nes, Sørum 

 7 «minste» eiere 25,6 % 25,1 % 0,5 % Øvrige eierkommuner 
 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS 
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For å ivareta strenge krav til personvern og taushetsplikt rundt hvor brukerne kommer fra, har 

revisjonen gruppert kommunene etter de største og de minste eierne. Tabellen viser at det er 

ganske godt samsvar mellom hva som betales inn til krisesenteret og hvor brukerne kommer fra. 

Grunnlagsmaterialet viser at det er variasjoner både mellom kommuner og mellom år, og videre ser 

revisjonen også at i løpet av 2015, 2016 og første halvår 2017 har samtlige kommuner hatt brukere 

som er registrert med døgnopphold10 på krisesenteret.  

 

I tillegg til det som er med i tabellen ovenfor, kommer brukere som er folkeregistret i andre norske 

kommune (ca. 20 prosent av antall brukerdøgn i 2015 og 2016) og brukere som ikke har 

kommunetilhørighet eller ukjent tilhørighet (ca. 10 prosent av antall brukerdøgn i 2015 og 2016). I 

begge disse gruppene kan det være brukere som kommer via Gardermoen opplyser daglig leder.  

 

Tabellen nedenfor viser hva kommunene har rapportert at de har betalt i tilskudd til drift av 

krisesenteret. I kolonnen til høyre for tilskuddene har revisjonen beregnet andelen tilskudd til 

krisesenterdrift i forhold til brutto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år i 

kommunene. 

 

Tabellen viser at tilskuddet fra de fleste kommunene utgjør 3 – 4 prosent av kommunens brutto 

driftsutgifter til sosialtjenesten, beregnet per innbygger 20-66 år. Lørenskog kommunes tilskudd 

utgjorde imidlertid 2 prosent i 2016, mens Nannestad kommunes tilskudd utgjorde 5 prosent i 2016. 

Tabellen viser også at dette varierer noe fra år til år. Kommunenes brutto driftsutgifter til 

sosialtjenesten vil også variere fra år til år avhengig av behovet for blant annet sosialhjelp i den 

enkelte kommune det enkelte år. I mangel på bedre tall å sammenligne med, mener revisjonen at 

dette nøkkeltallet kan gi en liten indikasjon på at tilskuddene står noenlunde i forhold til kommunens 

øvrige utgifter innenfor sosialtjenesten.  

 

Sett i sammenheng mener revisjonen at tabellene tyder på at fordelingsmodellen harmonerer 

noenlunde med behovet for krisesenterets tjenester.  

                                                

 

 
10

 Dagopphold er ikke med i grunnlagsmaterialet. 
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Tabell 12 Tilskudd fra kommunene 

Romerike Krisesenter – andel tilskudd av brutto driftsutgifter til sosialtjenesten, innbyggere 20-66 år 

 Tilskudd Andel Tilskudd Andel Tilskudd Andel 

Kommune 2014 2015 2016 

Aurskog-Høland 809 457 2 1 019 629 3 990 878 3 

Eidsvoll 1 192 884 2 1 552 152 3 1 460 242 3 

Fet 758 000 6 733 418 5 778 098 4 

Gjerdrum 326 623 4 411 429 5 399 828 4 

Hurdal 148 940 3 184 780  3 189 780 3 

Lørenskog 1 831 929 2 2 307 582 3 2 242 514 2 

Nannestad 610 643 4 769 194 5 747 505 5 

Nes Ak. 1 065 075 4 1 341 617 5 1 303 787 4 

Nittedal 1 028 848 3 1 481 377 4 1 250 000 3 

Rælingen 880 462 3 1 114 800 3 1 077 797 3 

Skedsmo 2 698 190 2 3 398 764 3 3 302 927 3 

Sørum 880 460 3 1 103 884 3 977 621 3 

Ullensaker 1 832 430 3 2 161 588 3 2 086 059 3 

Enebakk 770 000 4 940 264 5 866 686 4 
 

Kilde: Statistikk fra Kostra/Framsikt, bearbeidet av Romerike revisjon IKS. Brutto driftsutgifter til sosialtjenesten (funksjon 

242, 243, 281). Enebakk: Totalt til krisesenterdrift. 

 

Når det gjelder hva tilskuddene brukes til, driften av krisesenteret, er det redegjort nærmere for 

dette i vedlegg 1. Revisjonens gjennomgang viser at tilskuddene går til drift av krisesenteret i tråd 

med vedtatte budsjetter. Hovedtyngden av utgiftene går til lønn og sosiale utgifter (65 %) og kjøp av 

varer og tjenester (20 %). Dette er framstilt i figuren nedenfor. 
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Figur 2 Ressursbruk 2016 

Romerike Krisesenter IKS  

 
Kilde: Regnskap 2016 Romerike Krisesenter IKS. 

4.3 Revisjonens oppsummering og kommentarer 

Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per innbygger) er 

noenlunde på samme nivå som andre krisesentre (kr 65 per innbygger) i 2016. Bemanningen ved 

Romerike Krisesenter kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente anbefalinger.  

 

 I 2014 hadde Romerike Krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en sammenligning med sju 

andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har 

økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå 

målsettingen om å øke antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre viser det 

seg at fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 2016. 

 

Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned fra 2015 til 

2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng med åpningen av nytt 

krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig 

botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 

 

Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom kommunestørrelse 

og bruken av krisesenteret. Det er variasjoner mellom år og mellom kommuner når det gjelder dette. 

Kommunen plikter å tilby krisesentertjenester til sine innbyggere etter krisesenterloven. Dette 

gjelder uavhengig av behovet det enkelte år. Alle kommunene har hatt brukere ved Romerike 

Krisesenter i løpet av de siste 2,5 år. 

Lønn og sosiale tjenester Varer og tjenester Andre utgifter

Overføringer Avskrivinger Sum finansposter
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5 SYSTEM FOR ØKONOMISTYRING 

Romerike krisesenter IKS har en årlig omsetning på om lag 19 millioner kroner. I dette kapitlet 

undersøkes i hvilken grad selskapets administrasjon har etablert et tilfredsstillende system for 

økonomistyring og om dette systemet etterleves i praksis. Bakgrunnen for at vi først og fremst ser 

på økonomistyringen på administrativt nivå, er at grunnlaget for budsjettarbeidet og den daglige 

oppfølgingen først og fremst skjer på dette nivået.  

 

For å besvare problemstillingen har revisjonen utledet revisjonskriterier.  

 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert 

tilfredsstillende system for 

økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement, 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring,  

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, 

herunder  

 årshjul, 

 økonomiplan og årsbudsjett, 

 økonomirapportering gjennom året, 

 budsjettendringer,  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig 

informasjon samt rettidig regnskapsavleggelse. 

 

5.1 Har Romerike krisesenter IKS utarbeidet reglementer og instrukser? 

5.1.1 Styreinstruks og instruks for daglig leder 

Av selskapsavtalen framgår at «[d]aglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner 

innenfor rammen av vedtatte budsjetter og rammer fastsatt av styret». Det foreligger styreinstruks 

(sist oppdatert i 2014). I instruksens punkt 4 heter det at daglig leder minst hvert kvartal skal gi 

styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og regnskap. Det er en likelydende 

formulering i selskapsavtalen.  
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En av styrets oppgaver er å ansette daglig leder og utferdige stillingsinstruks for denne 

(styreinstruksen). Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for daglig leder. Den er en «utdypning av 

ansettelsesforholdet mellom selskapet og daglig leder» (stillingsbeskrivelsen, 2014). 

5.1.2 Delegeringsreglement og avklarte roller og ansvar 

Det følger av selskapsavtalen at representantskapet kan delegere myndighet til styret i de saker der 

loven eller selskapsavtalen ikke er til hinder for dette (selskapsavtalen punkt 4.1.2). 

 

Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som ikke er tillagt 

representantskapet (selskapsavtalen punkt 4.2.3). Dette innebærer blant annet å sørge for at 

selskapets økonomiske forvaltning er under betryggende kontroll. 

 

Styreleder opplyser i intervju at representantskapet ikke har delegert mer myndighet til styret enn 

det som følger av selskapsavtalen, og at styret heller ikke har delegert budsjettmyndighet til daglig 

leder. Styreleder peker på at det kunne være ønskelig med flere styringssignaler fra eierne, men 

uttrykker samtidig en bekymring for at dette kan føre til styringssignaler som kan medføre ytterligere 

innskrenkning av selskapets handlingsrom. Som eksempler på signaler trekker styreleder fram 

disposisjonsfondets størrelse, tilbakeføring av overskudd versus buffer i selskapet for å takle 

svingninger mellom år. 

 

Daglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner innenfor rammen av vedtatte 

budsjetter og rammer fastsatt av styret, med unntak av saker av uvanlig art eller stor betydning. 

Innenfor selskapets budsjettrammer og de retningslinjer som styret har vedtatt, har daglig leder 

myndighet til å organisere virksomheten, herunder opprette og legge ned stillinger, ansette 

personale og fastsette deres lønn. Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av 

betydning for virksomheten, herunder økonomi- og personalforhold (selskapsavtalen).  

 

Daglig leders ansvar og myndighet, fullmakter og økonomiske rammer for beslutninger er nærmere 

redegjort for i stillingsbeskrivelse for daglig leder. 

Daglig leder er tildelt prokura fra styret og har fullmakt til å ta alle nødvendige beslutninger og inngå 

alle nødvendige avtaler knyttet til den daglige driften dersom ikke annet er spesifikt besluttet i styret, 

herunder opprette og avvikle bankkonti, forhandle og inngå avtaler med samarbeidspartnere og 

leverandører (fullmakter punkt 4 i stillingsbeskrivelsen, 2014). 

Daglig leder signerer utbetalingsanvisninger for selskapet sammen med en ansatt med slik fullmakt, 

etter egne rutiner som er utarbeidet i samarbeid med regnskapsfører (ibid). 

Selskapet har utarbeidet prosedyrepermer, og her er blant annet inntatt delegasjonsreglement der 

det framkommer: 

Internt i selskapet er det daglig leder som har øverste myndighet. Nestleder er delegert daglig leder 

sin myndighet som stedfortreder. 
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Videre framkommer at anvisningsmyndigheten ligger hos daglig leder og nestleder, og at daglig 

leder har gitt konterings- og attestasjonsmyndighet til to stillingsbetegnelser (gitt til 

administrasjonskonsulenten, og i dennes fravær, til barneansvarlig (intervju med daglig leder). Det 

kommer også fram at daglig leder er ansvarlig for at alle innkjøp er i tråd med budsjett og øvrige 

retningslinjer (delegasjonsreglementet). 

 

Daglig leder opplyser i intervju at interne roller og ansvar er tilstrekkelig avklart. Attestasjons- og 

anvisningsmyndigheten er nedfelt skriftlig med signaturer og oversendt regnskapsfører (Lørenskog 

kommune). Daglig leder peker på at det var nødvendig å rydde opp i antall med attestasjons- og 

anvisningsmyndighet da hun tiltrådte fordi denne myndigheten var fordelt på for mange personer 

tidligere. Revisjonens gjennomgang viser at det er nedfelt skriftlig hvilke kontroller attestant og 

anviser skal utføre i forbindelse med godkjenning av bilag (rutine 3.7 og 3.11). 

5.1.3 Økonomireglement og prosedyrer 

Daglig leder opplyser at det har blitt arbeidet mye med å få på plass detaljerte prosedyrer. 

Prosedyrene er samlet i seks permer, fordelt på følgende typer prosedyrer: 

 Styrende dokumenter del A (perm 1) 

o Lovverk og avtaler 

o Handlingsplaner, håndbøker og veivisere 

o Stortingsmelding nr. 15 

 Styrende dokumenter del B (perm 2) 

o Administrasjon (herunder delegasjonsreglement)  

o Stillingsbeskrivelser 

o Økonomi (herunder prosedyre 3.1 for samarbeid og arbeidsfordeling mellom 

krisesenteret og Lørenskog kommune som regnskapsfører) 

o Turnus 

o Kontaktinformasjon akutte situasjoner 

 Helse, miljø og sikkerhet (perm 3) 

 Prosedyrer vedrørende personal (perm 4) 

 Praktiske og merkantile prosedyrer (perm 5) 

 Prosedyrer vedrørende brukerarbeidet (perm 6) 

 

Prosedyre 3.1 beskriver detaljert hvem som har ansvar for de ulike oppgavene innenfor lønn, 

regnskap, fakturering, kontoplan, balansen, anleggsregister, MVA og årsoppgjør. Prosedyren ble 

sist oppdatert i april 2014. Daglig leder opplever regnskapsprosedyrene som svært konkrete og 

ryddige. 

 

På spørsmål fra revisjonen opplyser daglig leder videre at man ikke har utarbeidet en overordnet 

plan eller økonomireglement. Avslutningsvis opplyses at hun ser poenget med et overordnet 

økonomireglement, men understreker at det så langt er brukt mye tid på å lage et ryddig selskap 

som følger lover og regler, og som tilfredsstiller eierne på alle måter.  
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5.2 Rutiner og prosedyrer 

Romerike Krisesenter IKS har seks permer som inneholder styrende dokumenter, HMS, 

personalreglement og prosedyrer vedrørende personal, praktiske og merkantile prosedyrer samt 

prosedyrer vedrørende brukerarbeidet. Se nærmere om dette ovenfor.  

 

Prosedyrene for samarbeid og arbeidsfordeling mellom Romerike krisesenter IKS og Lørenskog 

kommune dekker de fleste områder i gjennomgangen under.  

5.2.1 Lønnsområdet 

Romerike Krisesenter har utarbeidet personalreglement og en rekke prosedyrer og maler som 

omfatter personalet. Malene og prosedyrene omfatter også utbetaling av lønn. I tillegg har selskapet 

en oversikt over styrende dokumenter som blant annet omfatter tariffavtaler m.m. 

 

Det er utarbeidet prosedyre for turnus (april 2017 – økonomi/styrende dokumenter B). 

 

Daglig leder opplyser at administrasjonen følger opp lønnsutbetalingene, herunder manuelle rutiner 

for ansatte som jobber i turnus11. Lønnskjøringene mottas fra Lørenskog og gjennomgås detaljert 

(blant annet kontroll av timelønn) før den faktiske lønnsutbetalingen godkjennes utbetalt. Daglig 

leder påpeker videre at det er tilfredsstillende kontrollrutiner i forbindelse med ansettelser, endringer 

og sluttmeldinger.  

 

Daglig leder peker også på at det er god oversikt over lønnsutbetalingene samt at regnskapsført og 

budsjettert lønn følges opp jevnlig. Daglig leder legger til at det har vært utfordrende for 

administrasjonen å få tilstrekkelig oversikt når det gjelder pensjon. Det har blant annet vært 

krevende å forstå premieavvik og hvordan dette virker inn på regnskapet i to år. Daglig leder har 

derfor brukt tid på dette, blant annet i møter med KLP, med tanke på kunnskap og forutsigbarhet i 

økonomidokumentene. Styreleder peker på at hun er godt informert om daglig leders arbeid med 

dette. 

5.2.2 Innkjøpsområdet 

Selskapet har utarbeidet en prosedyre for innkjøp (styrende dokumenter del B, prosedyre 3.6), 

prosedyre for etablering av kundeforhold, fakturamottak og behandling, kortavtaler, taxi. 

 

Daglig leder opplyser at selskapet har tilgang til regnskapet og at alle fakturaer attesteres og 

anvises i «systemet». I motsetning til tidligere mottas svært få fakturaer direkte til krisesenteret i 

dag, og i den grad det skjer oversendes disse til Lørenskog kommune, som regnskapsfører, 

umiddelbart påpekes videre. 

 

                                                

 

 
11

 Turnussystem «snakker» ikke med systemet som lønn kjøres i (daglig leder). 
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Daglig leder opplyser at krisesenteret stort sett følger gjeldende rammeavtaler i Skedsmo kommune 

eller sender ut forespørsler til ulike aktører og dokumenterer dette. Videre svarer daglig leder at hun 

er kjent med innkjøpsregelverket. 

 

Kontrakter oppbevares og følges opp jevnlig. Krisesenteret holder til i et nytt bygg, og garantiene på 

bygget følges opp i forbindelse med årlige befaringer i garantitiden. 

5.2.3 Inntekter, fakturering og innfordring 

Hoveddelen av selskapets inntekter kommer fra eierne.  

 

Lørenskog kommune som regnskapsfører har ansvar for å fakturere eierne fire ganger årlig og 

kreve sykepenger. Lørenskog kommune følger også opp kundereskontro og innfordring, både når 

det gjelder inntekter og sykepengerefusjoner.  

5.3 Budsjett, regnskap, rapportering 

5.3.1 Årshjul 

Romerike Krisesenter IKS utarbeider årlig et årshjul. I årshjulet listes opp sentrale arbeidsoppgaver i 

forbindelse med årsregnskap og årsrapport, halvårsregnskap, og utarbeidelse av handlingsplan, 

budsjett og økonomiplan. I årshjulet tas også inn planlagte styre- og representantskapsmøter samt 

oversikt over andre sentrale oppgaver, som for eksempel internkontroll, ferieoversikter, 

medarbeidersamtaler med mer. 

 

Daglig leder opplyser at årshjulet fungerer tilfredsstillende. Årshjulet er satt opp skjematisk og det er 

enkelt å oppdatere dette. Daglig leder peker på at man i tillegg har en møteplan for styre- og 

representantskapsmøtene. Til slutt understrekes at man er oppdatert med møter og overholder gitte 

frister for utsendelse av saksdokumenter. 

5.3.2 Økonomiplan og årsbudsjett 

Daglig leder opplyser at hun har oversikt over IKS-loven når det gjelder bestemmelser om 

økonomiplan og årsbudsjett.  

 

Gjennomgang av budsjett 2016 viser at budsjettet settes opp på et aggregert nivå sammenlignet 

med detaljert budsjett og regnskap. Styreleder opplyser at administrasjonen fordeler budsjettet på 

de enkelte arter/konti. Styret behandler således ikke det detaljerte budsjettet (budsjettoppsettet i 

økonomisystemet).   

 

Når budsjett og økonomiplan settes opp, opplyser daglig leder at det tas utgangspunkt i regnskapet 

fra året før, kombinert med vedtatt økonomiplan. Lønnsbudsjettet justeres med en prosentsats, og 

denne varierer noe avhengig av om det er et hoved- eller mellomoppgjør. Daglig leder peker videre 

på at det er greit å budsjettere og periodisere driftsutgiftene, og når det gjelder renter og avdrag har 

man ryddig og god oversikt. Daglig leder opplyser til slutt at det tas høyde for en mulig renteøkning 
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da lånerenten er svært lav for tiden. Daglig leder opplyser også at spørsmål om deflator, når 

budsjettet legges, nylig har blitt løftet fram av noen eierkommuner. 

 

Budsjettet skal vedtas innen utgangen av november året før budsjettåret. Daglig leder opplyser at 

representantskapet utsatte behandlingen av budsjettet for 2016, og budsjett for 2016/økonomiplan 

2016-2019 ble vedtatt i ekstraordinært møte i representantskapet den 3.3.2016 for dette året. 

 

Daglig leder peker på at byggeprosjektet gikk med «overskudd». Overskytende prosjektmidler 

(ubrukte lånemidler) har gått til nedbetaling av lånet i tråd med vedtak i styret og 

representantskapet.   

5.3.3 Økonomirapportering gjennom året 

Daglig leder opplyser at nestleder jevnlig følger opp regnskapet mot budsjettet. Daglig leder 

opplyser videre at det rapporteres til styret hvert kvartal og halvår. Dette bekreftes i samtale med 

styreleder som også trekker fram at hun opplever at styret har tett og god dialog, og er «hands on» 

når det gjelder budsjett og regnskap. Mottatt innkalling til styremøte 6.6.2017 viser at det 

rapporteres på overordnet nivå og detaljert på kontonivå (detaljert regnskap). 

 

Daglig leder peker på at mulige avvik rapporteres til styret med prognoser, som for eksempel «ligger 

an til ….». Maler for halvårs- og kvartalsrapporter er like. Daglig leder opplyser at styret ikke har gitt 

føringer for hvordan daglig leder skal rapportere, og hun rapporterer derfor både på økonomi og 

daglig drift som det etter hennes mening er viktig å rapportere på. 

 

Styreleder opplyser at styret styrer på bunnlinjen, og ikke detaljert på budsjett per konto. Videre 

pekes på at styret vurderer driftsutgifter og finansposter hver for seg. 

5.3.4 Budsjettendringer 

Budsjettet ble ikke regulert i 2014. I 2015 vedtok representantskapet budsjettreguleringer i sak 7/15, 

men det ble også gjennomført andre budsjettreguleringer i 2015. I revisjonsberetningen for 2015 

skriver12 selskapets revisor følgende i revisjonsberetningen: 

I henhold til lov om interkommunale selskaper § 18 skal representantskapet vedta selskapets budsjett 

for kommende år. Styret for selskapet fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene 

i henhold til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 2. 

Etter vår vurdering gjenspeiler ikke justert budsjett som fremkommer av «Regnskapsskjema – Drift» i 

det avlagte årsregnskapet de justeringer som er vedtatt av representantskapet i sak 7/15. Vi kan 

heller ikke finne vedtak fra styret på justeringene i budsjettet eller delegert myndighet til daglig leder. 

 

                                                

 

 
12

 Revisjonsberetning datert 15. mars 2016. 
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Bildet som tegnet seg i 2015 er ikke videreført i 2016. Budsjettreguleringen i 2016 er vedtatt13 av 

styret og følger opp representantskapets vedtak om disponeringen av overskuddet fra 2015. Daglig 

leder peker også på at det ikke ble gjennomført flere budsjettreguleringer i 2016 enn denne. 

 

Daglig leder opplyser videre at representantskapet gjennom selskapsavtalen har delegert14 

budsjettfullmakt til styret. Dette innebærer at budsjettendringer som går ut over den vedtatte 

rammen, må legges fram for representantskapet. Endringer innenfor rammen kan styret vedta 

(daglig leder). Styreleder opplyser at det i praksis ikke er gjennomført budsjettreguleringer av styret 

da disse sakene har blitt lagt fram for representantskapet til vedtak, med innstilling fra styret. 

 

Daglig leder viser videre til at styret valgte å forskuttere stillinger for å løse brukerøkningen (unngå 

avvisninger). Styrets innstilling/anbefaling var å gjøre fortløpende vurderinger av den samlede 

økonomiske situasjonen ved krisesenteret, der mulige omdisponeringer bør gjennomføres med sikte 

på å styrke bemanningen. I samme møte, sak 16/16, ble vedtak fattet om at styret skulle 

gjennomføre og legge fram for representantskapet en utredning av selskapets brukernivå i forhold til 

andre krisesentre. I representantskapsmøte 29. november 2016, sak 16/16, om økt bemanning ved 

Romerike Krisesenter ble det konkludert med at de økonomiske følgene av den nødvendige 

styrkingen av bemanningen følges opp i egen sak om budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. 

Styrkingen er innenfor rammene av den vedtatte økonomiplanen for 2016-2019, og ble forskuttert 

høsten 2016. 

 

Styret hentet midler til dette fra disposisjonsfondet15. Daglig leder har oppfattet det slik at styret i 

denne saken handlet på oppdrag fra eierne da det ikke er anledning til å avvise brukere etter 

krisesenterloven. Representantskapet vedtok at styret skulle løse dette, men innenfor den totale 

rammen av den tidligere vedtatte stillingsøkningen som skulle komme i 2017. Både daglig leder og 

styret visste at de gikk utenfor budsjettrammene da styret fattet vedtak om å forskuttere stillinger. Til 

revisjonen opplyses videre at dette ble gjort fordi eierne ga en klar bestilling om å sørge for at ingen 

brukere ble avvist, og styret tolket det slik at det var riktig å forskuttere stillingene og at styret hadde 

fullmakt til å bruke av disposisjonsfondet. 

 

Det ble ikke foretatt budsjettjusteringer for å dekke opp for de nye stillingene. På spørsmål om styret 

hadde fullmakt uten at budsjettjustering var lagt fram for representantskapet, opplyser daglig leder 

at styreleder oppfattet det slik at de hadde fått nødvendig fullmakt fra representantskapet. Dette 

spørsmålet ble også reist i representantskapet opplyser daglig leder, og der var det delte meninger 

blant eierne om dette. Styreleder opplyser at det lå utenfor fullmakten å gi daglig leder myndighet til 

å bruke av disposisjonsfondet. Tiltaket var imidlertid helt nødvendig å gjennomføre for å forhindre 

                                                

 

 
13

 Styresak 25/16 i møte 23.august 2016. 
14

 Daglig leder viser til punkt 4.2.3 i selskapsavtalen som omhandler «Styrets myndighet og oppgaver». Dette 

er også gjentatt i styreinstruksen. 
15

 Revisjonen bemerker at disposisjonsfondet utgjør 2,2 millioner kroner etter regnskapsavleggelsen for 2014, 

og regnskapsmessig står fondet med samme saldo per 31.12.2016. 
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avvisninger, og styret fulgte i realiteten opp et pålegg fra representantskapet selv om man ikke 

formelt gikk tilbake med en konkret budsjettregulering av dette.   

 

Daglig leder opplyser at hun i kraft av stillingen har fullmakt til å se sykepengerefusjoner og lønn 

under ett og kan ta inn vikarer for sykepengene. Fullmakten er ikke skriftlig nedfelt, noe styreleder 

bekrefter. Sykepenger budsjetteres ikke etter råd fra regnskapsfører. Daglig leder er enig i at dette 

resulterer i merforbruk på lønnspostene isolert sett fordi det heller ikke foretas budsjettregulering 

mellom sykepenger og lønn. 

 

Daglig leder peker på at det framover vil bli budsjettert/budsjettjustert i investeringsregnskapet til 

egenkapitalinnskudd i KLP. Nærmere om pensjon nedenfor.  

5.3.5 Regnskapet og regnskapsavleggelsen samt årsrapport og årsberetning 

Regnskapet føres og avsluttes av Lørenskog kommune som regnskapsfører. Daglig leder 

utarbeider styrets årsberetning og årsrapport. Notekrav ivaretas også av regnskapsfører. Styret har 

avlagt16 regnskapene innen gjeldende frister (15. mars) opplyser daglig leder. 

 

Regnskapet for 2014 ble lagt fram med forslag om at overskuddet på 589 767 skulle gå til reduksjon 

av kommunenes innbetaling i 2015. Regnskapet for 2016 ble lagt fram med forslag om at 

underskuddet på 840 618 skulle dekkes av disposisjonsfondet17, og det ble vedtatt. 

 

Regnskapet for 2015 ble lagt fram med forslag om at overskuddet på 1 702 430 skulle brukes til å 

dekke underskudd i investeringsregnskapet med 108 258 kroner (egenkapitalinnskudd i KLP) og det 

resterende til innbetaling av langsiktig gjeld (styrets årsberetning 2015). Dette opplyses også i 

saksframlegget til sak 8/1618, samt i styrets årsberetning for 2015: «[m]indreforbruk i 

investeringsregnskapet på kr. 2 053 276, benyttes til innbetaling av langsiktig gjeld». 

 

Representantskapet vedtok derimot at overskuddet på 1 702 430 kroner skulle brukes til å dekke 

egenkapitalinnskuddet i KLP (108 258 kroner) og at det resterende skulle tilbakebetales eierne 

(1 594 172 kroner). Representantskapets vedtak er fulgt opp i 2016. Representantskapet fattet ikke 

vedtak om de ubrukte lånemidlene/mindreforbruk i investeringsregnskapet (med i innstilling, utelatt i 

vedtaket). 

 

Regnskapet for 2016 viste, som nevnt foran, underskudd. I note til årsregnskap 2016 opplyses at 

selskapet har et premiefond19 på kr 1 081 069 som står hos KLP, og at dette kan benyttes til å 

                                                

 

 
16

 Årsregnskap 2014 den 15. mars 2015, 2015 den 15. mars 2016 og 2016 den 14. mars 2017. 
17

 Fondet reduseres til 1 361 858,-. Representantskapets vedtak 25.4.2017 sak 4/17. 
18

 Representantskapets møte 27.4.2016 
19

 Premiefondet tilhører kunden. Det inngår i KLPs forsikringsmessige avsetninger og en andel av selskapets 

overskudd skal overføres premiefondet. Kunden disponerer fondet, men kan normalt bare bruke dette til 

innbetaling av framtidig premie. 
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redusere framtidige pensjonsutgifter (note 5 – pensjon). Se nærmere om dette i vedlegg 1. 

Styreleder opplyser at styret ikke har tatt stilling til bruken av premiefondet.  

 

Selskapet tilbakebetalte, slik revisjonen forstår det, 2 053 276 kroner av ubrukte lånemidler i 2016. I 

noten opplyses at dette er ekstraordinære avdrag i 2016.  

 

I løpet av 2017 ble resterende ubrukte lånemidler tilbakebetalt långiver. Ubrukte lånemidler beløp 

seg til 108 259 kroner 31.12.2016 (note 8 til årsregnskap 2016).  

 

Styret skriver i sin årsberetning for 2014 at av likviditeten utgjør 11,1 millioner kroner lånte, men ikke 

anvendte, midler fra byggeprosjektet. «Styret ber administrasjonen om å nedbetale frie lånemidler 

hensyntatt påløpte ikke betalte kostnader» (styrets årsberetning 2014). 

5.4 Vurdering 

Revisjonen har undersøkt om selskapet har etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

om disse blir etterlevd i praksis. For å besvare dette har revisjonen lagt til grunn at selskapets 

system for økonomistyring sikres ved at følgende er etablert: 

 

 Reglementer og instrukser 

 Rutiner for virksomheten 

 Rutiner som sikrer støttefunksjoner 

5.4.1 Reglementer og instrukser 

Romerike Krisesenter IKS har på plass mange detaljerte prosedyrer, delegeringsreglement, 

styreinstruks og instruks for daglig leder. Det foreligger stillingsbeskrivelser for alle stillinger. 

Anvisningsmyndigheten er på plass og det foreligger beskrivelse av de kontroller som attestant og 

anviser skal foreta. 

 

Krisesenteret har en selskapsavtale som etter revisjonens vurdering avklarer roller og ansvar på 

overordnet nivå. Et økonomireglement som på overordnet nivå kunne beskrevet ansvarsfordelingen 

mellom daglig leder og styret, og mellom styret og representantskapet noe mer utfyllende enn det 

som er tilfelle, er ikke på plass20. Relevante punkter i et økonomireglement kan for eksempel være:  

 

 Reglementets formål 

 Beskrivelse av økonomisystemet 

 Roller og ansvar for daglig leder og styret 

 Overordnet om hvem fører regnskapet og rammene for dette  

 Kjøp av varer og tjenester (hvilke rammer som gjelder) 

                                                

 

 
20

 Arbeidet har startet opp, og revisjonen ble orientert om dette i en e-post 4.1.2018. 
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 Attestasjon og anvisning (nærmere om hva som ligger i disse funksjonene og hvilke 

kontroller som skal utføres) 

 Overordnet om lønnshåndtering 

 Årsbudsjett og økonomiplan, budsjettjusteringer og ansvarsbeskrivelse 

 Økonomisk rapportering – løpende og årsregnskap med noter og årsberetning, annen 

rapportering som f.eks. til KOSTRA og eventuelt andre registre samt ansvar og frister. 

 

Revisjonens undersøkelse viser at styret ble gitt i oppgave å sette inn tiltak for å forhindre 

avvisninger i 2016, noe administrasjonen fulgte opp og har rapportert til både styret og 

representantskapet. Styret har fullmakt til å gjøre budsjettendringer innenfor rammen av årets 

budsjett slik dette er vedtatt av representantskapet. Revisjonens vurdering er at bruk av 

disposisjonsfondet ligger utenfor styrets fullmakter. Revisjonens undersøkelser viser også at de 

budsjetterte lønnsutgiftene og refunderte sykepengene dekket opp forskutteringen av stillinger, og 

at det således i realiteten ikke var behov for å bruke av disposisjonsfondet. Nærmere om dette 

under punkt 5.4.3. 

5.4.2 Rutiner og prosedyrer for virksomheten 

Krisesenteret har på plass rutiner for virksomheten. Revisjonens gjennomgang viser at det er 

utarbeidet en rekke detaljerte prosedyrer internt, og det foreligger en detaljert samarbeidsavtale 

med Lørenskog kommune som regnskapsfører. Revisjonens vurdering er at rutiner og prosedyrer i 

det store og hele er på plass. 

 

Revisjonen viser at pensjonsutgiftene har vært krevende for administrasjonen å få oversikt over. 

Nåværende pensjonsleverandør er KLP. Revisjonens gjennomgang viser at administrasjonen har 

arbeidet for å få bedre kunnskap om pensjon i 2016 og at det er større bevissthet om premieavvik 

og egenkapitalinnskudd enn tidligere. Revisjonens vurdering er at det er positivt at det er satt inn 

tiltak for å øke kunnskapen på området. Revisjonens vurdering er at egenkapitalinnskuddet skulle 

vært budsjettert, eventuelt budsjettregulert i løpet av året (forskrift om årsbudsjett § 2 b), og det er 

positivt at daglig leder har gitt uttrykk for at dette tas med for senere år. 

5.4.3 Budsjett, regnskap og rapportering 

Årsbudsjetter og økonomiplaner er vedtatt etter gjeldende frister, med et unntak i 2016 da saken ble 

utsatt av representantskapet.  

 

Regnskapene er avlagt innen 15. mars. Etter gjeldende bestemmelser skal regnskapet avlegges 

innen 15. februar, men det oversendes da i praksis til revisjon. Regnskapsfører har fått frist 15. 

februar for å sende årsregnskapet til revisjon. Regnskapet skal revideres innen 15. mars. I praksis 

oversendes regnskapet til revisjon innen frist 15. februar. Styret avlegger regnskapet i styremøte 15. 

mars og revisors beretning undertegnes og overleveres samtidig. Årsregnskapet oversendes 

deretter representantskapet til vedtak. Selv om fristen for å avlegge regnskapet ikke overholdes, 

mener revisjonen dette er en praktisk tilnærming som er tilfredsstillende.  
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Budsjettforskriftens krav er at representantskapet fastsetter bindende økonomiske rammer som 

styret deretter setter opp i et fullstendig årsbudsjett etter samme oppstillingsplan som 

resultatregnskapet. Etter revisjonens vurdering er dette ivaretatt ved at budsjett og økonomiplan 

legges fram for representantskapet til vedtak etter samme oppstillingsplan som resultatregnskapet. 

Revisjonen legger videre til grunn at daglig leder kan fordele det vedtatte årsbudsjettet detaljert på 

de enkelte kontoer og informere styret. Revisjonens vurdering er at det rapporteres til styret på 

budsjett og regnskap både på overordnet nivå og på kontonivå.  

 

Revisjonen vurderer at budsjettjusteringer foretas ved behov og legges fram for representantskapet 

til vedtak. Styrets vedtak om å disponere disposisjonsfondet i 2016 ligger som nevnt utenfor de 

fullmakter som er lagt til styret i lov (IKS-loven § 19 og forskrift om årsbudsjett § 2) og 

selskapsavtale.  

 

Revisjonen viser at styret ikke har vedtatt de nærmere rammer for hvilke budsjettendringer som kan 

foretas administrativt, for eksempel om daglig leder har fullmakt til å disponere merinntekter på 

sykepengerefusjoner til å ansette arbeidskraft, eller om det er delegert til daglig leder å sette opp 

budsjettet detaljert på den enkelte konto. 

 

Det er ingen delegering som sier noe om hvilke budsjettposter administrasjonen kan se i 

sammenheng. For eksempel kunne en slik delegering til daglig leder gå ut på å se poster som hører 

til under samme hovedpost i sammenheng. Revisjonen har under punkt 5.4.1 over pekt på noen 

punkter som det kan være naturlig å ta inn i et overordnet økonomireglement, og viser for øvrig til 

det. Revisjonens vurdering er videre at selskapet ikke synes å ha tatt stilling til bruken av 

premiefondet i KLP. Et eventuelt vedtak må pensjonsleverandøren underrettes om slik at deler av 

den årlige premien kan dekkes av premiefondet fra året før. Premiefondet tilføres årlig midler, 

anslagsvis kan det dreie seg om rundt 50 - 80 tusen kroner årlig for et selskap på krisesenterets 

størrelse. Premieinnbetalingen kan reduseres med midler som tilføres premiefondet. Det betales 

ikke arbeidsgiveravgift av premie som dekkes av premiefondet. Etter revisjonens vurdering ligger 

det i tillegg en skjult reserve i saldoen på premiefondet hos KLP på rundt en million kroner per 

31.12.2016. 

 

Styret styrer «på bunnlinjen». Revisjonen antar dette er årsaken til at årsrapporten fokuserer på at 

underskuddet i 2016 for en stor del skyldtes en pensjonsregning som kom overraskende mot slutten 

av året. Revisjonen har i vedlegg til denne rapporten vist at lønnsbudsjettet og inntektsførte 

sykepenger ga dekning for lønnsutgiftene i 2016. Revisjonen har forståelse for det bildet som 

tegnes i årsrapporten i og med at man styrer på bunnlinjen. I årsrapportene er opplysningene om 

tilbakebetaling av overskytende lånemidler ikke konsistent omtalt, men dette har ingen stor 

betydning. Selskapet har ikke lenger noen ubrukte lånemidler, og betaler renter og avdrag på de 

lånemidlene som gikk med til å bygge det nye krisesenteret.   

 

Det er reist spørsmål om krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå som 

kommunene. Revisjonen mener det kan være naturlig å legge seg på samme deflator som 

kommunene. Kommunene får føringer på dette fra staten. Revisjonen mener det er vanskelig å 
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uttale seg om en deflator alltid skal ligge på en gitt prosentsats, for eksempel 2,6 %. Andre 

behovsendringer som nye stillinger, inventar og utstyr ut over rammen må selvfølgelig løftes fram 

særskilt i tillegg.  

 

Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må dekke 

underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets handlingsrom vil etter hvert 

framstå som svært begrenset og det er heller ingen ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe 

manglende likviditet hvis det skulle oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette 

spørsmål som eierne bør ta stilling til.  

 

Hva et disposisjonsfond bør ligge på er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. Hvis det er 

midler på et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette 

hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for likviditet og egne fondsmidler og ta dette 

opp med eierne. 
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VEDLEGG 1 – REGNSKAPSANALYSE 

Innledning og oppsummering 

Romerike Krisesenter IKS skal sørge for et heldøgns krisesentertilbud til kommunene på Romerike i 

tråd med selskapsavtalen, krisesenterloven og andre statlige føringer og Romerike Krisesenter IKS 

understreker lovens krav i sine planer og krisesenteret arbeider innenfor virksomhetens formål. 

Regnskapsmessig overforbruk er tilbakeført eierne i tråd med representantskapets vedtak, mens 

underskudd er vedtatt dekket av disposisjonsfondet i krisesenteret.  

 

Revisjonen har analysert budsjett og regnskap detaljert på hovedpostnivå. Analysen viser: 

 Disposisjonsfondet og selskapets handlingsrom reduseres når overskudd tilbakeføres eierne 

og underskudd dekkes av disposisjonsfondet.  

 Resterende lånegjeld per 31.12.2016 var på rundt 41 millioner. Av opprinnelig låneopptak på 

55 millioner er ubrukte lånemidler tilbakebetalt långiver i sin helhet ved flere innbetalinger, 

senest i 2017. 

 Inntektene overføres fra kommunene som eier Romerike Krisesenter IKS i tråd med 

budsjettvedtak i representantskapet og vedtatt fordelingsnøkkel i selskapsavtalen (basert på 

folketall 1.1.2014, avtalens punkt 3).  

 Overskudd i 2014 og 2015 ble tilbakebetalt eierne i 2015 og 2016. Dette reduserte 

overføringene fra kommunene. Tilsvarende beløp ble stilt til selskapets disposisjon ved bruk 

av fond. 

 De samlede lønnsutgifter har økt fra 10,2 millioner i 2014 til 14,1 millioner kroner i 2016. 

 Lønn- og sosiale utgifter og refunderte sykepenger viste små avvik mot budsjett i 2016. Det 

gjennomføres normalt ingen budsjettreguleringer av lønnsposter og sykepengerefusjon. 

 Daglig leder forskutterte bemanningsøkningen, som lå inne i økonomiplanen fra 2017, 

høsten 2016 med 3 stillinger. Daglig leder fulgte med dette opp styrets vedtak. Som vist i 

foregående kapittel gikk styret ut over sine fullmakter da det er representantskapet som har 

nødvendig fullmakt til å stille til rådighet midler fra disposisjonsfondet. 

 Kjøp av varer og tjenester har økt fra 2,4 millioner i 2014 til 4,3 millioner kroner i 2016. 

Økningen er ikke videreført i budsjettet for 2017 da budsjettet igjen er på 2016-nivå med 3,2 

millioner kroner. 

 Finanspostene viser at renteinntekter ikke budsjetteres samt lavere renteutgifter og avdrag 

på lån enn budsjett. Totalt ble renter og avdrag regnskapsført med 2,1 millioner kroner mot 

budsjettert 2,5 millioner i 2016. 

 Det er ingen andre bevegelser i investeringsregnskapet for 2016 enn egenkapitalinnskudd 

(108 tusen kroner), men dette er ikke budsjettert (hittil). 

 Romerike Krisesenter IKS mottar gaver. Gavemidler avsettes til bundet fond og tas til inntekt 

etter hvert som midlene brukes. Dette påvirker ikke regnskapsresultatet. 

 Regnskapet gikk med overskudd i 2014 (600 tusen kroner) og 2015 (1,7 millioner kroner) og 

med underskudd i 2016 (900 tusen kroner). 
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 Regnskapsresultatet forklares i styrets årsrapport. Det styres på «bunnlinjen». Dette 

forklarer at det legges stor vekt på pensjonsinnbetalingene i styrets årsberetning fordi dette 

var et krav som kom overraskende på selskapet på et sent tidspunkt i 2016. 

 Kommunene rapporterer om krisesenterdrift til SSB hvert år. De fleste kommunene 

rapporterer netto tilskudd (opprinnelig budsjett fratrukket andel av overskudd), mens andre 

rapporterer opprinnelig budsjett eller andre tall. Det naturlige vil være å rapportere det som 

faktisk føres i regnskapet (netto tilskudd) slik de fleste av kommunene gjør.  

Regnskap og resultatutvikling 

Tabellen under viser noen nøkkeltall fra regnskapet for de tre sist avlagte regnskapsår: 

 

Tabell 13 Nøkkeltall fra regnskapene  

Kilde: Romerike Krisesenter IKS, årsregnskap 2014, 2015 og 2016 

 

Tabellen over viser at driftsinntektene økte fra 2014 til 2015, noe som henger sammen med at nytt 

krisesenterbygg ble tatt i bruk sommeren 2014. Driftsregnskapet for 2014 (0,6 millioner kroner) og 

2015 (1,7 millioner kroner) viser overskudd (regnskapsmessig resultat). I 2016 (0,8 millioner kroner) 

ble regnskapsresultatet negativt (underskudd). I kapittel 4 kommer vi nærmere inn på regnskapene. 

 

Balansen viser at egenkapitalen er redusert i perioden, fra 3,7 millioner per 31.12.2014 til 2,2 

millioner kroner per 31.12.2016). Egenkapitalen påvirkes først og fremst av de årlige 

overskudd/underskudd og disponeringen av disse. Driftsinntektene utgjør 11,5 prosent av 

disposisjonsfondet (2,2 millioner kroner) per 31.12.2016.  

 

Romerike Krisesenter IKS - nøkkeltall 2014 2015 2016 

Driftsregnskapet 

Sum driftsinntekt 15,3 19,4 19,1 

Brutto driftsresultat 2,3 1,9 -1,7 

Ordinært resultat (før interne finansieringstransaksjoner) 0,8 1,0 -2,4 

Regnskapsmessig resultat 0,6 1,7 -0,8 

Balansen 

Sum egenkapital 3,7 5,7 2,2 

Sum langsiktig gjeld 59,4 51,2 50,1 

Sum anleggsmidler 49,3 50,2 50,1 
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Langsiktig gjeld består av lån til bygging av krisesenteret (41,7 millioner kroner per 31.12.2016 

2016) og pensjonsforpliktelser.   

 

Sum anleggsmidler består blant annet av faste eiendommer og anlegg (41,1 millioner kroner per 

31.12.2016), utstyr, maskiner og transportmidler (1,7 millioner kroner per 31.12.2016). 

Analyse av budsjett og regnskap 2014 – 2016 

Revisjonen har valgt å dele opp analysen av budsjett og regnskap etter en inndeling i områder. I 

innledningskapitlet har revisjonen vist utviklingen i selskapets regnskap i perioden 2014 – 2016 helt 

overordnet. I denne analysen går vi nærmere inn på dette. I tillegg tar vi med et punkt om 

investeringsregnskapet og litt om rapportering til KOSTRA. 

Inntektene og bruk av avsetninger 

Romerike krisesenter IKS får sine inntekter fra kommunene. Det er kommunene som har ansvar for 

å sørge for et krisesentertilbud. Fra 2011 ble som nevnt statstilskuddet21 til krisesentrene innlemmet 

i rammetilskuddsmodellen og overført kommunene (Justis- og beredskapsdepartementet 2013).  

 

Nedenfor ser vi nærmere på inntektene i perioden 2014 – 2016. Bruk av avsetninger er tatt med 

fordi dette øker krisesenterets inntekter 

 

Tabell 14 Inntektsutvikling 

Romerike krisesenter IKS – inntekter og bruk av avsetninger 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

      

Fra kommunene 17 384 17 384 18 978 17 888 14 201 

Momskompensasjon 837 400 400 535 318 

Sykepenger 739 - - 773 348 

SUM REFUSJONER 18 960 17 784 19 378 19 196 14 907 

Bruk av avsetninger* 1 594 1 594 0 590 0 
 

Kilde: Data fra regnskapene. *Bruk av avsetninger er konto 19300 i regnskapet, andre avsetninger (gavefond) ikke med i 

tallene som presenteres i tabellen. Tatt med den delen av beløpet som kompenserte tilbakebetalingene til kommunen.  

 

Den årlige inntektsøkningen skyldes for det første at innbetalingene fra kommunene har økt i tråd 

med de avtaler som er inngått mellom selskapet og eierkommunene i perioden 2014 – 2016.  

                                                

 

 
21

 Se nærmere om dette i rapportens innledning. 
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Kommunene innbetalte opprinnelig budsjetterte tilskudd i 2014, men reduserte driftstilskuddene i 

2015 og 2016. Representantskapet har vedtatt22 at overskuddene fra 2014 og 2015 tilbakebetales til 

eierne. Dette ble gjort ved å redusere innbetalingene til selskapet fra kommunene. Samtidig ble 

tilsvarende midler stilt til selskapets disposisjon ved at det ble budsjettert med bruk av fond.  

«Underskuddet»23 i investeringsregnskapet i 2015 reduserte det beløpet som kommunene indirekte 

fikk tilbakebetalt24.  

 

Driftsbudsjettet for 2016 er, med unntak av det som framkommer i avsnittet over, i tråd med 

opprinnelig budsjettert. På inntektssiden mottok selskapet mer i momskompensasjon enn 

budsjettert samt sykepenger. Regnskapet for 2016 viser at sum refusjoner ble noe over 6 prosent, 

eller 1,2 millioner kroner, høyere enn justert budsjettert. Av dette utgjør 739 tusen kroner refunderte 

sykepenger. Sykepenger er ikke budsjettert slik tabellen ovenfor viser. 

 

Romerike Krisesenter IKS mottar også gaver25. Gavemidlene avsettes til fond, og bruken av 

midlene tas av fondet. Dette budsjetteres ikke, men inntektene og bruken av gavemidlene føres i 

regnskapet. Fondet er bundne midler som regnskapsmessig holdes atskilt fra selskapets øvrige 

midler. Mottatte gaver har ligget på mellom 100 og 200 tusen kroner de siste årene. 

Lønn 

Økningen på 4 årsverk i 2017 ble forskuttert med ansettelse i 3 fagstillinger høsten 2016. En økning 

i antall årsverk (4 årsverk) var det tatt høyde for i budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020. Daglig 

leder opplyser at forskutteringen ble iverksatt som tiltak på bakgrunn av representantskapets vedtak 

(representantskapssak 10/16 27.4.2016): 

Styret pålegges å iverksette tiltak i 2016 innenfor styrets myndighet for å forhindre avvisninger som 

er i strid med lovens intensjon. Disse skal vurderes uavhengig fra det allerede foreliggende forslag 

om bemanningsøkning for 2017. 

Styret vedtok deretter følgende 31.5.2016: 

Styret gir daglig leder fullmakt til å foreta nødvendige tiltak for ansettelser innenfor de økonomiske 

rammene, for å unngå avvisninger. Det gis tillatelse til oppdekking fra driftsfond. 

Lønnsutviklingen i selskapet, inklusive sosiale utgifter, er vist i tabellen under. 

                                                

 

 
22

 Vedtak i representantskapet i forbindelse med behandlingen av regnskapssaken for regnskapsårene 2014 

(sak 3/15) og 2015 (sak 8/16) og fulgt opp med budsjettregulering vedtatt av styret (25/16). 
23

 Dette gjelder innbetaling av egenkapitaltilskudd i KLP (108 tusen kroner). Regnskapsmessig skal dette 

bokføres i investeringsregnskapet, og det kan ikke lånefinansieres.  
24

 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 (1 702 430) minus underskudd i investeringsregnskapet i 2015 

(108 258) = tilbakebetaling til kommunene (1 594 172,-). 
25

 Ikke tatt med i tabellen. 
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Tabell 15 Lønnsutvikling 

Romerike krisesenter IKS – lønn 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Lønn og sosiale utgifter 14 079 13 533 13 533 12 230 10 226 
 

Kilde: Regnskapsdata 

 

De samlede lønnsutgifter har økt fra 10,2 millioner i 2014 til 14,1 millioner kroner i 2016. 

 

Lønnsbudsjettet ble ikke regulert i 2014, og regnskapet viste merforbruk på lønn og sosiale utgifter 

med noe i underkant av 0,5 millioner kroner. 

 

I 2015 ble lønn justert opp med 585 tusen kroner til 13 millioner kroner (budsjettregulering26). 

Regnskapet viste til slutt et mindreforbruk på lønn og sosiale utgifter i underkant av 0,8 millioner 

kroner holdt opp mot regulert lønnsbudsjett (regnskap 2015). 

 

Lønnsbudsjettet ble ikke regulert i 2016. Som nevnt ovenfor ga imidlertid styret daglig leder fullmakt 

til å dekke opp for ekstra stillinger fra selskapets driftsfond. Daglig leder informerte styret i august 

2016 om at prognosen for økte lønnsutgifter lå på rundt 0,6 millioner kroner. Revisjonen har 

beregnet at dersom selskapet hadde regulert budsjettet for 2016, ville avviket mellom budsjett og 

regnskap vært på 0,4 prosent. Avviket mellom budsjett og regnskap for 2016 ble, slik regnskapet 

viser, på 4 prosent eller 0,5 millioner kroner.  

 

Selskapet har inntektsført sykepenger. Sykepengene utgjorde 0,7 millioner kroner både i 2015 og 

2016 mot 0,3 millioner kroner i 2014. Sykefraværet var i gjennomsnitt på 8,6 prosent i 2016 mot 9,5 

prosent både i 2014 og 2015 (årsrapporter).  

 

Daglig leder opplyser at sykepenger ikke budsjetteres27 og det er heller ikke gjennomført 

budsjettreguleringer mellom sykepenger og lønn (budsjett og regnskap). Daglig leder opplyser i 

intervju at hun har fullmakt til å se lønn og sykepenger under ett, og at dette er i samsvar med vanlig 

kommunal praksis. Justert for sykepenger viser revisjonens beregninger et mindreforbruk på lønn 

inkludert sosiale utgifter28 i 2016.    

                                                

 

 
26

 Representantskapssak 7/15. 
27

 Romerike Krisesenter IKS budsjetterer ikke sykepenger etter føringer fra regnskapsfører (Lørenskog 

kommune), men daglig leder har spurt om dette ved flere anledninger (intervju med daglig leder). 
28

 Nærmere 0,2 millioner kroner eller 1,4 prosent (mindreforbruk) korrigert for sykepengerefusjon i 2016. 
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Kjøp av varer og tjenester med mer 

Kjøp av varer og tjenester omfatter blant annet faglig veiledning, transportutgifter og leasingbil, 

strøm, forsikring av bygg og ansatte, kommunale gebyrer, kontingenter/medlemskap, inventar, 

vedlikehold, service- og renholdsutgifter, revisjons- og regnskapshonorar, konsulenthonorar og 

tolketjenester.  

 

 Tabell 16 Kjøp og overføringer 

Romerike krisesenter IKS – kjøp av varer og tjenester med mer 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Varer og tjenester 4 378 3 115 3 115 3 201 2 448 

Andre utgifter 28 45 45 3 55 

Momskompensasjon 838 400 400 535 318 

Overføring til private 61 50 50 47 10 
 

Kilde: Data fra regnskap 

 

Kjøp av varer og tjenester har økt fra 2,4 millioner i 2014 til 4,3 millioner kroner i 2016. I budsjettet 

for 2017 er det budsjettert med 3,2 millioner til kjøp av varer og tjenester, noe som etter revisjonens 

mening tyder på at det i 2016 påløp relativt store engangsutgifter. 

 

For 2016 viser regnskapet for kjøp av varer og tjenester et merforbruk på 41 prosent eller 1,3 

millioner kroner mot regulert budsjett. De største avvikene gjelder inventar, vedlikehold og 

konsulenthonorar. Dette forklares nærmere i årsrapporten for 2016 slik: styrevedtak 29/15 om bruk 

av konsulenttjenester, reparasjon av inventar på et bad og utskifting av død hekk29).  

 

Andre utgifter omfatter bedriftshelsetjeneste og andre kjøpte tjenester30.  

 

I tillegg viser tabellen merverdiavgift og bidrag (overføringer til private)31.  

 Momskompensasjonen er høyere enn budsjettert, noe som henger sammen med kjøp av 

varer og tjenester. Momskompensasjon framkommer regnskapsmessig både som utgift og 

inntekt. 

 Overføringer til private gjelder primært bidrag til brukere ved reetablering. 

                                                

 

 
29

 Hvorvidt utgiftene til beboerbad og hekk refunderes som garantisak, er til vurdering (årsrapport 2016). 
30

 Revisjonen tviler sterkt på at konto 13702 og 13720 brukes korrekt. Kjøp av bedriftshelsetjeneste inngår i 

egenproduksjon under andre tjenester (art 270) (kostraveileder 2016, 90). Kjøp på konto 13702 gjelder 

ordinære kjøp, og skal plasseres innenfor artsseriene 11000 eller 12000. 
31

 Sum budsjetterte overføringer: 500 000,-, herunder 50’ avsatt til senere fordeling. Regnskapsført 898 000,-.  
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Finansposter 

 

Tabell 17 Renteinntekter, renteutgifter, avdrag og avskrivinger 

Romerike krisesenter IKS – finansposter 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Renteinntekter -187 0 0 -404 -661 

Renteutgifter 752 850 850 1 088 1 235 

Avdragsutgifter lån 1 556 1 600 1 600 1 713 917 

Motpost avskrivinger -1 522 -1 460 -1 460 -1 522 - 

Sum finansposter 598 990 990 875 1 491 

Sum ekskl. avskrivinger 2 121 2 450 2 450 2 397 1 491 
 

Kilde: Data fra regnskap. Renteutgifter: Inkluderer forsinkelsesrenter. Alle tall i hele tusen. 

 

Både rente- og avdragsutgifter på lån budsjetteres noe høyere enn regnskapsført. Daglig leder 

opplyser at det er enkelt å budsjettere renter og avdrag, og at det legges inn en margin med tanke 

på renteøkninger. Renteinntekter på bankinnskudd budsjetteres ikke, noe som framkommer av 

tabellen ovenfor. Samlet gir dette et mindreforbruk mot budsjett på nærmere 0,4 millioner kroner i 

2016. Finanspostene viser mindreforbruk mot budsjett også i 2014 og 2015. 

 

I forbindelse med oppføringen av nye lokaler, ble selskapet innvilget en låneramme på 55 millioner. 

Lånet er tatt opp i Kommunalbanken. Nedbetalingstiden er 30 år og lånet er tatt opp med flytende 

rente. I budsjett 2017 opplyses om effektiv rente for tiden på 1,808 prosent (budsjett 2017). 

 

Når det gjelder avskrivinger vises til rapportens punktet om investeringsregnskapet nedenfor. 

Avsetninger og regnskapsmessig resultat 

Når regnskapet avsluttes og ordinært resultat foreligger, bokføres avsetninger og bruk av 

avsetninger, fond samt overføringer til investeringsregnskapet. Deretter framkommer 

regnskapsmessig mindre-/merforbruk (regnskapsmessig overskudd eller underskudd). 
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Tabell 18 Avsetninger og regnskapsresultat 

Romerike krisesenter IKS – avsetninger og resultat 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Ordinært resultat 2 397 1 859 265 -982 -784 

Avsetning til gavefond 144 0 0 197 368 

Avsetning til disp.fond     424 

Bruk av gavefond -123 -265 -265 -327 -173 

Bruk av overskudd -1 702 - 1 702 0 -590 -424 

Overføring til inv.regnskap 108 108 0 0 0 

Regnskapsmessig 

mindreforbruk 

 0 0 1 702 590 

Regnskapsmessig 

merforbruk 

823 0 0   

 

Kilde: Data fra regnskapene. Alle tall i hele tusen. 

 

Tabellen ovenfor viser hvordan regnskapsresultatet framkommer. Etter korrigering for interne 

finansieringstransaksjoner (avsetninger og bruk av avsetninger, samt overføring til 

investeringsregnskapet) viser regnskapet underskudd i 2016 og overskudd i 2015 og 2014. Bruk av 

tidligere års overskudd viser representantskapets disponering av overskuddene fra foregående år.  

 

Avsetninger og bruk av avsetninger er regnskapsført i tråd med budsjett i 2016 og 2015, men det er 

ikke budsjett i 2014 på disse postene. Bruk og avsetninger til gavefond (bundet fond) skal bokføres 

og det er ikke krav om budsjett. 

 

Avlagt regnskap for 2016 viser underskudd (regnskapsmessig merforbruk). Styret viser i 

årsrapporten til at «[d]ette inkluderer amortisering av premieavvik på pensjoner for 2015 på kr 

330 753 og 2016 med kr 43 488.» I tillegg viser styret til merforbruk på kjøp av varer og tjenester (se 

nærmere om dette ovenfor). Videre opplyses at selskapet har et premiefond på kr 1 081 069 som 

står hos KLP, og at dette kan benyttes til å redusere framtidige pensjonsutgifter (note 5 – pensjon). 

Investeringsregnskapet 

Romerike Krisesenter IKS har oppført nytt bygg og tok det i bruk sommeren 2014. Investeringene er 

aktivert og avskrives årlig. Investeringene er aktivert med 45,8 millioner kroner fordelt på 

hovedbygg, tomt, tekniske anlegg, kennelanlegg, inventar og IKT-utstyr.  
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Rapportering til KOSTRA 

Romerike Krisesenter IKS har rapporteringsplikt til KOSTRA. Oppslag i regnskapet viser at i tillegg 

til obligatoriske funksjoner i tilknytning til pensjon, momskompensasjon i investeringsregnskapet og 

avskrivninger, brukes funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. 

 

Lørenskog kommune som regnskapsfører skal rapportere regnskapet til SSB. I tillegg er 

kommunene pålagt å rapportere noen opplysninger til SSB på eget skjema. Kommunene skal blant 

annet rapportere om hvor mye kommunen bruker på krisesentertjeneste. I tabellen nedenfor har vi 

sammenholdt opplysningene i årsrapportene til Romerike Krisesenter IKS (note 3) med beløpene i 

KOSTRA. 

 

Tabell 19 Kommunenes bidrag til Romerike Krisesenter IKS 

Romerike Krisesenter – tilskudd fra kommunene i 2014 - 2016 

 Overført  KOSTRA Overført KOSTRA Overført KOSTRA 

Kommune 2014 2015 2016 

Aurskog-Høland 809 457 - 1 019 629 - 990 878 - 

Eidsvoll 1 192 884 - 1 502 611 1 552 152 1 460 242 - 

Fet 582 241 758 000 733 418 - 712 737 778 098 

Gjerdrum 326 623 - 411 429 - 399 828 - 

Hurdal 142 010 148 940 1 780 882 184 780 173 838 189 780 

Lørenskog 1 831 929 - 2 307 582 - 2 242 514 - 

Nannestad 610 643 - 769 194 - 747 505 - 

Nes Ak. 1 065 075 - 1 341 617 - 1 303 787 - 

Nittedal 1 178 683 1 028 848 1 484 723 1 481 377 1 442 858 1 250 000 

Rælingen 880 462 - 1 109 070 1 114 800 1 077 797 - 

Skedsmo 2 698 190 - 3 398 764 - 3 302 927 - 

Sørum 894 663 880 460 1 126 959 1 103 884 1 095 181 977 621 

Ullensaker 1 704 120 1 832 430 2 146 587 2 161 588 2 086 059 - 

Enebakk 284 020 Na 357 764 Na 347 677  Na 

Sum overført 14 201 000  17 888 233  17 383 828  
 

Kilde: Romerike Krisesenter, årsrapportene 2014, 2015 og 2016 (kolonne overført) og KOSTRA tabell 07794/04687. (Gule 

felt: kommunene har oppgitt opprinnelig budsjetterte tall for 2016). Enebakk kommune er oppført som NA da det ikke er 

mulig å skille mellom kommunens bidrag til krisesenteret i Follo. 

 

Revisjonen forutsetter at krisesenterets opplysninger i note 3 er korrekt. Tabellen viser avvik for 

enkelte kommuner. Dette tyder på feil i kommunenes rapportering. Revisjonen peker på at dette kan 

skyldes skrivefeil eller bokføringsfeil. Når et IKS tilbakefører overskudd til sine eiere, følger det av 

god kommunal regnskapsskikk at dette bokføres med de nettobeløpene som faktisk blir overført. Ni 

av 13 kommuner har innrapportert kommunens tilskudd i tråd med dette. 
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VEDLEGG 2 – KONTROLLKRITERIER  

Innledning  

Revisjonenes innsamlede data i denne eierskapskontrollen skal vurderes opp mot ulike kilder som 

regulerer og setter krav til hva som anses som god eierstyring. I dette prosjektet vurderes data opp 

mot:  

 

 Lover og forskrifter  

 Anerkjente anbefalinger for god eierstyring:  

o KS Eierforums 21 anbefalinger for eierstyring  

o Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut standarden Norsk 

anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den er først og fremst utarbeidet for 

kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer  

 Annen anerkjent teori om eierstyring  

 Deler av selskapets egne rutiner og selskapets vedtekter er også brukt som 

vurderingskriterier.  

 

Nedenfor gis en kort gjennomgang av de mest sentrale kildene som blir brukt for å vurdere 

selskapet og dets eierstyring. Det er også andre relevante kilder men disse omtales kun i den 

sammenheng de er relevante. 

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

Denne selskapsformen er regulert i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-

loven). Loven stiller krav til at deltakerne må inngå en selskapsavtale. Avtalen er det rettslige 

grunnlaget for samarbeidet mellom kommunene. En slik avtale skal opprettes når samarbeidet blir 

etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument og vedtekt for selskapet. 

 

Representantskapet er det øverste organet i selskapet og skal ha minst én representant fra hver 

kommune. Representantene velges av kommunestyrene/fylkestingene selv. Det enkelte 

kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer 

at flertallet i kommunestyret/fylkestinget kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal 

stemme i representantskapet. Etter loven skal saker som regnskap, budsjett og økonomiplan 

behandles av representantskapet. Deltakerne kan også skaffe seg mer kontroll over selskapet ved å 

fastsette i selskapsavtalen at visse typer saker som ellers skal avgjøres av styret, må godkjennes av 

representantskapet. 

 

Representantskapet utøver også kontroll gjennom å bestemme sammensetningen av styret (med 

unntak av eventuelle medlemmer fra de tilsatte). Det kan instruere styret og omgjøre beslutningene 

deres. 
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Om krisesenterloven 

Det å drive krisesenter ble en lovpålagt oppgave for kommunene fra 01.01.2010. Formålet med 

krisesenterloven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er 

utsatt for vold i nære relasjoner.  

 

Krisesenterloven § 2 sier noe om kravet til innholdet i krisesentertjenesten. Tilbudet skal gi brukerne 

støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. Krisetilbudet skal 

omfatte et heldøgns krisesenter eller et tilsvarende trygt botilbud, et dagtilbud, en døgnåpen 

krisetelefon, og et tilbud om oppfølging i reetableringsfasen. Krisesentertilbudet skal bestå av alle 

de fire tjenestene. 

 

Kommunen kan selv velge hvordan de vil drive og organisere tilbudet, og kan for eksempel delta i 

interkommunalt samarbeid. Forutsetningene er likevel at kommunen organiserer krisesentertilbudet 

på en tjenlig og tilfredsstillende måte ut fra de behovene brukerne har. 

Anbefalinger for god eierstyring 

Generelt om eierstyringsprinsipper 

Kommunens Sentralforbund (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger om hvordan 

eierskap bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. Anbefalingene er ikke 

bindende for kommunene men det er bred oppslutning rundt anbefalingen og holdningen bør være: 

– gjør som anbefalingen sier eller begrunn hvorfor man i enkelte tilfeller ikke følger anbefalingene.  

 

Det er for denne eierkontrollen gjort en avsjekk på alle aktuelle anbefalinger, og oppsummering av 

dette er tatt inn i rapportens kapittel fire.  

 

I den oppdaterte versjonen32 omtaler KS tjueen tema med tilhørende KS anbefalinger for god 

eierstyring: 

  

                                                

 

 
32

 November 2015 
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Nærmere om eiermeldinger  

Det at kommunene har en eierskapsmelding med et relevant innhold er sentralt for å vurdere 

kommunenes eierstyring på generelt grunnlag, se anbefaling nr. 4. Meldingen skal danne 

rammeverket for eierstyringen, og er således viktig for å vurdere om kommunene har et grunnlag for 

å utøve en systematisk og god eierstyring av sine selskaper.  

 

Resch-Knudsen sier følgende om formålet med en eierskapsmelding: 

En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre 

forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative 

eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder 

spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom 

kommunen som eier og selskapet (politisk) samt kommunen som bestiller og selskapet som 

tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av 

dette utføres i denne kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør 

også være et oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer, 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  

2. Vurdering og valg av selskapsform  

3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  

4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 

5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  

6. Gjennomføring av eiermøter 

7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  

8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter 

9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  

10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  

11. Kjønnsrepresentasjon i styrene  

12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  

13. Styresammensetning i konsernmodell  

14. Oppnevnelse av vararepresentanter  

15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  

16. Godtgjøring til styrerepresentanter  

17. Registrering av styreverv 

18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  

19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  

20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak. 

21. Utøvelse av tilsyn og kontroll  
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administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som 

eier av selskaper.
33

 

I KS anbefaling for god eierstyring34 heter det at en eierskapsmelding minimum bør inneholde: 

1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 

2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 

3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 

4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 

styringsdokumentene. 

5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 

 

Telemarksforskning utarbeidet i 2008 en rapport35 om eierskap på oppdrag fra Kommunenes 

Sentralforbund. Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha betydning for hvor godt 

man lykkes i en prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker bl.a. frem følgende: 

 Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  

o Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig 

å ha politisk tilslutning til, dvs. hvilke overordnede premisser kommunen legger til 

grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler (de krav de setter til seg 

selv). Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, samt premisser for valg av 

styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap. 

o Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at 

selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.  

 Etablér gode rutiner for evaluering og oppfølging.  

 Koordinér arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.  

Om eiermeldingen på Øvre Romerike 

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) har utarbeidet en eiermelding, «Eierpolitikk for kommunene i ØRU», 

vedtatt av alle kommunene. Eiermeldingen bygger i hovedsak på tema utarbeidet av KS Eierforum 

anbefaler for eiermeldinger. 

 

Meldingen er delt i to hoveddeler – en del som regulerer prinsippene for eierstyring 

(eierskapspolitikk) og en del med oversikt over selskapene kommunen eier (eierskapsstrategier).  

Under meldingen del I om eierskapspolitikken er det satt opp 10 overordnede prinsipper for 

eierstyring i ØRU-kommunene36. De 10 prinsippene er: 

 

                                                

 

 
33

 Resch-Knudsen, 2011, s.163 – 164 
34

 KS 2015 
35

 Telemarksforskning for KS, 2008, «Eierskap. Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid med 

kommunene», s. 13 flg. 
36

 Eierpolitikk for kommunene i ØRU, 2014, s. 3 
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1. Eierne skal utarbeide klare mål for selskapene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er 

ansvarlig for realisering av målene. Kommunenes eierskap skal fremme samfunnsansvarlig 

forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.  

2. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 

kortsiktige og langsiktige behov.  

3. Eierne fremmer sine interesser og utøver sin myndighet overfor selskapene gjennom 

eierorganene. Eierne skal som hovedregel være representert ved ordfører.  

4. Det skal være åpenhet knyttet til ØRU-kommunenes eierskap og til selskapenes virksomhet 

basert på prinsippet om meroffentlighet, samt legge til rette for dialogprosesser foran møter i 

representantskap, generalforsamling mv.  

5. Representantskapet/generalforsamlingen skal nedsette en valgkomité som fremmer 

begrunnet forslag til representantskapet/generalforsamlingen. Rådmannsutvalget får 

ansvaret for å legge frem forslag til aktuelle kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen skal 

settes sammen av to representanter fra representantskapet. Dette gjelder for 

styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap. Habilitetsreglene skal ivaretas.  

6. Styret skal være uavhengig og ha relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra 

selskapets egenart og formål med eierskapet.  

7. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene 

og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets 

kompleksitet.  

8. Lønnsnivået og -utviklingen i de interkommunale selskapene skal være i samsvar med 

praksis i eierkommunene.  

9. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for 

risikostyring i forhold til selskapets karakter.  

10. Normer og verdier skal være i tråd med kommunenes etiske retningslinjer. 

 

Det kommer videre frem at ØRU kommunene legger opp til aktiv bruk av selskapsvise eierstrategier 

(s. 4). Eierskapsmeldinger og eierstrategien skal legges frem for de enkelte kommunestyrene årlig 

(s. 8).  

 

I del II av eiermeldingen, utarbeidet i 2014, gis en oversikt over alle selskapene kommunene eier. I 

tillegg gis det spesifikke eierstrategier for de IKSene kommunene eier sammen. 

 

Det er utformet eierstrategier for følgende selskaper: 

 Eierstrategi Romerike krisesenter IKS 

 Eierstrategi Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

 Eierstrategi Øvre Romerike Brann og Redning IKS 

 Eierstrategi Digitale Gardermoen IKS 

 Eierstrategi Romerike Revisjon IKS 
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Eierstrategi og selskapsstrategi – sentralt for å lykkes 

Samspilltriangelet37 er satt opp for å beskrive forholdet mellom eier, styret og daglig leder i et 

selskap: 

 
Figur 3 samspilltriangelet 

 

I guiden heter det følgende om samspillet mellom eier, styret og daglig ledelse: 

Triangelet fokuserer på at det å synliggjøre og lykkes med god eierstyring og selskapsledelse 

forutsetter at det mellom de tre mest sentrale funksjonene i virksomheten er etablert et samspill, og 

at dette fungerer. I dette ligger det å være enige om det å forstå: 

 Hva man ønsker med selskapet og den virksomheten som skal drives 

 Hvilken retning selskapet skal velge (strategi) 

 Hvordan selskapet/virksomheten skal lykkes med å komme dit 

 Hvordan resultatene skal måles 

I en eierskapskontroll er det eierne og deres rolle som står i sentrum. Veilederen gir en god 

oppsummering av hva eierskap i kommunal sektor handler om: 

Eierne må etter vår oppfatning alltid være synlige på hvorfor de eier, og sørge for at ledelsen handler 

i tråd med deres interesser. 

                                                

 

 
37

 PwC 2011 – «Din guide til ansvarlig eierstyring og selskapsledelse», s. 17 

Styret 

Ledelse 

Selskap 

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.  
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 NIBR-rapport 2016:18 Folkevalgt lederskap og kommunal organisering, s. 52 
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Figur 4 «eierstyringssløyfen» 

 

Forskning41 har vist at administrasjonen er en viktig støttefunksjon slik at de folkevalgte kan ivareta 

sin rolle på en god måte. For at dette skal fungere i praksis mener revisjonen det er viktig at den 

enkelte kommunes interne rutiner er i tilstrekkelig grad formalisert. Dette kan gjøres i for eksempel 

kommunens internkontrollsystem slik at man sikrer at praksis også følges uavhengig av hvilken 

person som til enhver tid bekler de ulike verv eller stillinger i kommunen.  

                                                

 

 
41

 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap, s. 12 
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Kriterier 

Problemstilling 2  Kontrollkriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende 

system for økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapets drift skal være innenfor rammen av 

selskapets formålsbestemmelse. 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk  Kontrollkriterier 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet 

organisert? 

Problemstillingen er deskriptiv og det utledes ikke 

kriterier. 

 

 

Anbefaling 1 Problemstillinger 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har 

vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. 

Dessuten er valg av organisasjonsmodell for 

selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av 

eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å 

opprette et felles fora i tillegg til representantskapet 

for å kunne drøfte eierstyringsspørsmål, som for 

eksempel selskapsform, endringer av 

selskapsavtalen, rammene for eierstyringen og 

rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke 

blir etablert på permanent basis, så kan det i alle fall 

vurderes for en periode fremover. 

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på 

dagsorden og avklart?  

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrer? 

c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og 

koordinere rammene for eierstyringen? 

d) Har representantskapet avklart eiernes behov 

for rapporteringskrav til selskapet? 

 

Anbefaling 2 Problemstilling 

Det har vært krevende for kommunene å forankre 

egen eierstyring inn mot representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra 

selskapets side. Representantskapet som eierorgan 

bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp. 

Blir sakspapirer til representantskapet sendt eierne 

seks uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 

5.3? 

Anbefaling 3 Problemstilling 

Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker at 

dette er en forutsetning for effektiv drift innenfor 

regler og rammer som gjelder for selskapet. 

Er selskapets internkontrollsystem fullført og 

hvordan er dette implementert? 
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VEDLEGG 3 - REVISJONSKRITERIER 

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

gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene utgjør den målestokken som 

virksomhetens praksis på et område måles opp mot. Dermed danner revisjonskriteriene et grunnlag 

for de analyser og vurderinger som foretas, og konklusjoner som trekkes. Typiske kilder til 

revisjonskriterier er blant annet lover, forskrifter, politiske vedtak eller anerkjent teori, og god 

forvaltningspraksis på området (reelle hensyn)42. 

 

I denne undersøkelsen utledes revisjonskriteriene fra sentrale krav i kommuneloven og IKS-loven 

med tilhørende forskrifter. 

Interkommunale selskaper (IKS) 

Innledning 

Et interkommunalt selskap er et samarbeid mellom flere kommuner, fylkeskommuner eller andre 

interkommunale selskaper som kan organiseres etter lov av 29. januar 1999 om interkommunale 

selskaper. Et interkommunalt selskap er gitt status som et eget rettssubjekt, atskilt fra deltakerne 

som inngår i samarbeidet. Selskapet har dermed sin egen formue, som forvaltes for å møte de 

rettslige og økonomiske forpliktelsene, som er tilordnet selskapet som sådan.  

 

Den enkelte deltaker i et interkommunalt selskap hefter en ubegrenset prosentandel av selskapets 

samlede forpliktelser, der den enkeltes (økonomiske) ansvar er svarer til dens eierandel i selskapet, 

jf. IKS-loven § 3. Summen av deltakernes ansvarsdeler må til sammen dekke selskapets totale 

forpliktelser.      

 

Det interkommunale selskapet etableres eller stiftes ved at deltakerne inngår en skriftlig 

selskapsavtale. For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget vedta avtalen (lov om 

interkommunale selskaper (IKS-loven) § 2). Selskapsavtalen utgjør både stiftelsesdokument og 

vedtekter for selskapet (Bjella et al, 2001, s.102).  

Organisasjon 

Den øverste myndighet i et interkommunalt selskap er representantskapet (IKS-loven § 7).  

Representantskapet er et organ som er representert ved alle deltakerne (eierne), der hver deltaker 

er oppnevnt av kommunestyrene i den enkelte kommune, (IKS-lov § 6). Det er gjennom 

representantskapet deltakerne utøver sin myndighet. Deltakerkommunene kan gjennom 

representantskapet treffe vedtak som binder styret og omgjøre beslutninger vedtatt av styret. Etter 

                                                

 

 
42

 Vurdering om hva som er rimelig, formålstjenlig, effektivt eller liknende 
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loven skal representantskapet blant annet behandle selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan 

og andre saker som skal behandles i representantskapet.  

 

Styret er underlagt representantskapet, og skal bestå av minst tre medlemmer. Med visse unntak 

skal styremedlemmene som hovedregel velges av representantskapet. Styret har ansvar for 

forvaltningen av selskapet og skal sørge for at driften er i tråd med selskapets formål, 

selskapsavtale, årsbudsjett og andre vedtak fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at 

bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Det innebærer at styret 

har ansvar for at lovens økonomibestemmelser blir overholdt. 

 

Et interkommunalt selskap skal også ha en daglig leder, som har det operasjonelle ansvaret for 

selskapet. Den daglige lederen ansettes av styret, der styret har et ansvar for å føre tilsyn med at 

daglig leders leder styrer virksomheten innenfor de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. .  

Økonomistyring 

Innledning 

Med kommuner og fylkeskommuner som eiere, vil mange av de forventninger som stilles til en 

kommune også gjelde for interkommunale selskaper. Som for kommunen, stilles det krav om at 

interkommunale selskaper skal utarbeide styringsdokumenter som årsbudsjett, økonomiplan og 

årsregnskap, jf. lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Disse dokumentene skal gi 

beslutningsrelevant informasjon om den økonomiske tilstanden i virksomheten, herunder en plan for 

anvendelse av ressurser for året og en oppstilling av realiserte inntekter og kostnader.   

Årsbudsjett  

Årsbudsjettet er det sentrale styringsdokumentet i økonomiforvaltningen. Hvert år skal 

representantskapet innen årets utgang vedta et årsbudsjett for neste kalenderår (IKS-loven § 18). 

Dette innebærer at representantskapet skal fastsette bindende økonomiske rammer for selskapets 

drift og investering for kommende kalenderår. Videre innebærer dette at det er styret for selskapet 

som fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene. Det fullstendige årsbudsjettet 

skal bestå av en resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme 

oppstillingsplan som resultatregnskapet og en oversikt over investeringene i budsjettåret (forskrift 

om årsbudsjett § 2). 

 

Årsbudsjettet setter i utgangspunktet en absolutt bindende ramme for selskapets drift og 

investering. At planen er bindende betyr at selskapet ikke kan treffe vedtak eller foreta disposisjoner 

som medfører betydelige avvik fra de vedtatte budsjettrammene43 (Bernt et al, s.500). Årsbudsjettet 

skal ikke bare være bindende for de totale utgiftene, men også for de enkelte utgiftspostene44. Dette 

                                                

 

 
43

 Utbetalinger knyttet til aktiviteter som kommunen har rettslig plikt til å utføre kan derimot fravikes kravet om 

budsjetthjemmel, jf. koml. § 46-1, tredje setning. 
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innebærer at selskapet ikke har anledning til å overføre midler fra en utgiftspost til en annen, med 

mindre det foreligger særskilt hjemmel for det.  

Kvalitetskrav til årsbudsjettet 

Årsbudsjettet for interkommunale selskaper skal bygge på budsjettprinsipper som følger av 

kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter, jf. forskrift om 

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 5. Interkommunale 

selskaper er dermed undergitt de samme budsjettkravene som kommunene står overfor.  

 

Kommuneloven stiller en rekke grunnleggende krav til kommunale årsbudsjetter. Ifølge 

kommuneloven § 46-3 skal årsbudsjettet være realistisk. Det innebærer at forutsetninger som 

benyttes i budsjettprosessen skal være fastsatt på grunnlag av inntekter og utgifter som rimelig kan 

påregnes i budsjettåret. Vurdering av realisme vil i større grad bero på skjønn. Budsjettet skal i 

henhold til koml. § 46-6 videre vedtas i balanse mellom inntekter og utgifter (balansekravet). Det 

innebærer at det ikke gis anledning til å budsjettere med over- eller underskudd. Årsbudsjettet skal 

også være stilt på en oversiktlig måte, jf. koml. § 46-4. En grunnleggende forutsetning bak kravet 

om oversiktlighet er at kommunens målsettinger, prioriteringer (satsningsområder) og premisser for 

budsjettrammene kommer tydelig fram i budsjettet, og at det er utformet slik at den vanlige 

innbygger skal kunne forstå det (Bernt et al, s.510-512). Det skal dessuten gjøres rede for de 

grunnleggende prinsippene som utarbeidelsen av årsbudsjettet er basert på, herunder hvordan 

budsjettarbeidet har vært organisert, jf. FB45 § 6, første ledd. Kravet om oversiktlighet avspeiler 

hensynet om at årsbudsjettet skal fungere som en kilde til styringsinformasjon ovenfor 

administrasjonen, folkevalgte og innbyggere i kommunen.  

 

I årsbudsjettet skilles det mellom den løpende driften og investeringer. Kommuneloven forutsetter at 

årsbudsjettet er framstilt som ett samlet dokument, inndelt i en driftsdel og en investeringsdel 

(kapital), jf. koml. § 46-5. I forarbeiderne heter det at vurderingen av om en inntekt eller kostnad skal 

tilhøre drifts- eller investeringsdelen gjøres ut fra god kommunal regnskapsskikk (Bernt et al, s.510). 

Videre stilles det krav om at årsbudsjettet skal «minst vise beløp for det år budsjettet gjelder for, det 

foregående budsjettår og det siste vedtatte årsregnskap», jf. FB § 5. 

Økonomiplan  

I lov om interkommunale selskaper § 20 framgår det at representantskapet en gang i året skal vedta 

en fireårig plan for økonomiforvaltning, en økonomiplan. Denne skal ta utgangspunkt i de langsiktige 

mål, strategier og utfordringer, og vise hvordan selskapets ressurser skal anvendes for å oppnå 

fastsatte målsettinger for de fire neste budsjettårene (KRD, s.7). Økonomiplanen skal rulleres årlig. I 

dette ligger det at kommunen hvert år skal fatte et nytt vedtak om en økonomiplan for fire år 

framover, der årsbudsjettet representerer første året i planperioden (Bernt et al, s.522).  

 

                                                

 

 
45

 FB: Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), av 15. desember 2000.  
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Økonomiplanen skal på overordnet nivå beskrive selskapets økonomiske utvikling for alle år i 

planperioden, jf. koml. § 44-2. Den skal omfatte hele virksomheten (fullstendighetsprinsippet), hvor 

en overordnet oversikt over selskapets sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte 

oppgaver skal framkomme. Kommuneloven stiller ingen detaljerte formkrav til hvordan 

økonomiplanen skal stilles opp. Det anbefales likevel at økonomiplanen stilles i samsvar med de 

obligatoriske regnskapstekniske kravene til årsbudsjett og årsregnskap, slik at sammenhengen 

mellom økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet ivaretas (KRD, s.10). 

Økonomirapportering 

Det endelige årsbudsjettet er et styringsverktøy for styrets ledelse av selskapet. Årsbudsjettet er en 

bindende plan for selskapets inntekter i budsjettåret og skal i utgangspunktet anvendes slik det er 

vedtatt av representantskapet. Det kan imidlertid kunne oppstå uforutsette situasjoner som tvinger 

fram endringer i budsjettrammene. Hvis det er «grunn til å anta» at det blir en vesentlig svikt i 

inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettforutsetningene, vil det være 

behov for budsjettjusteringer. En slik situasjon innebærer at selskapets styre straks må varsle 

representantskapet om avviket (IKS-lov § 19). Representantskapets leder sørger videre for at det 

avholdes et møte i representantskapet vedrørende forholdet, og legger fram forslag til revidert 

budsjett (ibid). 

Årsregnskap 

I et interkommunalt selskap skal styret hvert år legge fram forslag til årsregnskap, som senere 

fastsettes av representantskapet. Årsregnskapet skal beskrive alle økonomiske midler som er 

disponert for året, og anvendelsen av midlene.  

 

I selskapsavtalen kan det også bestemmes at det er de kommunale regnskapsprinsippene som skal 

gjelde. Etter kommunale prinsipper skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, kapitalregnskap, 

balanseregnskap og noteopplysninger, jf. forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper § 5. Årsregnskapet skal videre baseres på de regnskapsprinsipper som 

kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. For 

interkommunale selskaper skal årsregnskapet være avlagt senest 15. februar påfølgende år, og 

revidert innen 15. mars (forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 

selskaper § 4).  

Internkontroll   

Innledning  

Med internkontroll menes et «formalisert kontrollsystem, der kontrollaktiviteter utformes, 

gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og mangler i 

virksomhetens arbeidsprosesser» (PwC, 2009). Mens styring dreier seg om å fastsette hvilke mål 

som skal oppnås (gjøre de riktige tingene), vil internkontrollen understøtte styringen gjennom å 

definere hvilke og hvordan oppgaver skal gjennomføres for at virksomheten oppnår disse målene 

(gjøre tingene riktig) (DFØ, 2013a, s.5). I tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper, har 

ledere av kommunale virksomheter plikt til å etablere rutiner og systemer som blant annet skal 
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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 

 
 

 

 

 

 

 



15/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00078-9 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : RKS tilleggsspørsmål til selskapskontroll april 2018 endelig versjon

 

 

 

 

 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS 

TILLEGGSSPØRSMÅL TIL  

SELSKAPSKONTROLLEN 2018 
 

SKEDSMO, LØRENSKOG, ULLENSAKER, NITTEDAL,  

EIDSVOLL, RÆLINGEN, SØRUM, NANNESTAD,  

FET, GJERDRUM OG HURDAL  KOMMUNE 

APRIL 2018 

 



15/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00078-9 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : RKS tilleggsspørsmål til selskapskontroll april 2018 endelig versjon



15/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00078-9 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : RKS tilleggsspørsmål til selskapskontroll april 2018 endelig versjon

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

INNHOLD 

1 Innledning 4 

Daglig leders uttalelse 4 

2 Status for prosessen med å vedta ny selskapsavtale 5 

2.1 Regelverk – hvilke endringer i en selskapsavtale krever 

kommunestyrebehandling i alle kommuner? 5 

2.1.1 IKS-loven § 4 om selskapsavtaler 5 

2.2 Om eierskapskontrollen fra 2012/13 – endringer i selskapsavtalen mht. 

låneramme m.m. 7 

2.3 Status i dag 7 

2.3.1 Innledning 7 

2.3.2 Endringer i selskapsavtalen i 2014 8 

2.3.3 Endringer i selskapsavtalen i 2015 9 

2.4 Oppsummering 9 

3 Informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i 

valgperioden 2016 - 2019 11 

1 Vedlegg - litteraturliste 15 

Lov og forskrift 15 

Andre kilder 15 

Oversikt over tabeller 15 

2 Vedlegg - eksempel på Romerike Krisesenter IKS’ protokoll* 16 

 

 



15/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00078-9 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : RKS tilleggsspørsmål til selskapskontroll april 2018 endelig versjon

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 4 

 

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. 15/00117-18 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Lørenskog kontrollutvalg         15.05.2018 

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 08.05.2018
2. Revidering av plan for forvaltningsrevisjon – revisors generelle innspill, notat fra

Romerike Revisjon 19.4.2018
3. Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020

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 Prioritet 

Selvkost Høy prioritert Bestilt 

Byggesaksbehandling/forutsigbarhet i plan og byggesaker Høy prioritert Utført 

Økning i antall eldre Høy prioritert 

Kriseberedskap Middels prioritert 

Befolkningsvekst, forutsetningene som ligger til grunn i planene Middels prioritert 

Skolehelsetjenesten/forebyggende helsearbeid Middels prioritert 

Sak 16/18
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IKT Middels prioritert Utført 

Voksenopplæring Lav prioritet  
Gebyrinnkreving Lav prioritet  

 
Sekretariatet har foretatt en enkel risikovurdering av disse prosjektene (vedlegg 1).  
 
Lørenskog kommune har ressurser til å bestille ca. 2 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 junimøte. 
 
Kontrollutvalget har ikke gjort noen bestilling til revisjonen på neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Lørenskog har timer til gode slik at utvalget kan vurdere 
å gå i en bestillingsdialog med revisjonen om neste forvaltningsrevisjon nå. 
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Skjema for enkel risiko og vesentlighetsvurdering Lørenskog kommune 

Område Årsak til valg av 
område 

Enkel risiko og 
vesentlighetsvurder

ing 

Økning i antallet eldre Kontrollutvalget 

ønsker å se på 
forholdet mellom 

institusjonsplasser og 
hjemmetjenesten. Er 
hjemmetjenesten 

rigget for å ta seg av 
økende antall elde? 

 

Risiko for lav kvalitet i 

tjenesten og lav 
effektivitet.  

Asker har gjennomført prosjektet Helsetjenester i hjemmet 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_helsetjenester_i_hje
mmet.pdf  
Eidsvoll har gjennomført prosjekt 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/eidsvoll_hjemmesykepleie_e
ndelig_rapport_2015.03.11.pdf  

Aurskog-Høland har følgende 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/hovedrapport_a-h_ku.pdf  

 

Befolkningsvekst, 

forutsetningene som ligger til 
grunn i planene 

En undersøkelse kan 

se på om 
beslutningsgrunnlaget 
til politikerne gir et 

riktig bilde av 
utfordringene og de 

prioriteringer som må 
gjøres. 

Risiko for at 

kommunal 
infrastruktur ikke 
følger 

befolkningsveksten.   

 
 
 

Skolehelsetjenesten/forebygg
ende helsearbeid 

Formålet er å 
undersøke i hvilken 

grad 
skolehelsetjenesten i 

Lørenskog bidrar i det 
forebyggende arbeidet 
for barn og unge. 

Risiko for at   barn og 
unge ikke får 

tilstrekkelig 
helsetjenester tidlig. 

 
Hurdal:  http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/vedlegg_til_sak_11-

16_hurdal_hovedrapport_barn_og_unge.pdf  
 

 

Voksenopplæring 
 

 

Formålet vil være å se 
på om 

voksenopplæringstilbu
det er tilpasset kravet 

i opplæringsloven om 

Risiko for at 
flyktninger ikke lærer 

norsk og dermed ikke 
blir integrert, og 

kommer seg i arbeid.  
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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 Kommunen har en handlingsplan for IKT. Det kan være 

aktuelt å følge opp denne planen mot slutten av perioden. 

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. 

 

 

fleksibel og individuelt 
tilpasset for voksne 
som har rett på å få 

slik opplæring. 

Dette er en mindre undersøkelse 

 
 

Risiko 
Vesentlighet 

Ubetydelig Liten Moderat Alvorlig Kritisk 

Svært høy      

Høy      

Middels      

Lav      

Svært lav      



16/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 - 15/00117-18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 : Innspill til plan for forvaltningservisjon i kontrollutvalgene



16/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 - 15/00117-18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 : Innspill til plan for forvaltningservisjon i kontrollutvalgene



16/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 - 15/00117-18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 : Innspill til plan for forvaltningservisjon i kontrollutvalgene



16/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 - 15/00117-18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 : Innspill til plan for forvaltningservisjon i kontrollutvalgene



16/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 - 15/00117-18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 : Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 Lørenskog ENDELIG

 

 

  
Kontrollutvalget skal påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske 
forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 
det blir gjennomført systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 
og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

Plan for kontroll og 
tilsyn. Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2017-2020 
Kontrollutvalget i Lørenskog 
kommune 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 
bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 
behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 
kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 
effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 
kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 
selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

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

• Utvikling i lånegjeld (2013) 
• Investeringsprosjekter (2013) 
• Psykisk helse og rus (2015) 
• IKT-sikkerhet (2016) 

Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 
utført av sekretariatet, og kontrollutvalget har vært involvert i prosessen. 
Analysen har hatt en bred tilnærming. Kilder er KOSTRA, kommunens egne 
plandokumenter og årsberetninger. Utvalget har også fått innspill fra rådmannen 
som har gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte. Den overordnede analysen har 
bidratt til å peke på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke 
områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 
forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 
kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 
Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 
bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 
og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 
utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Lørenskog kommune. 

I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 
kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 
Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 
kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 
Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 
kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 
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analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 
internkontrollarbeidet. 

Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 
bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i 
Lørenskog og i landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan 
være at det er enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og 
regler som utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt 
på at forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til 
regeletterlevelse som:  

• Økonomi og produktivitet 
• Effektivitet og måloppnåelse 
• Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
• Administrasjonens saksbehandling 
• Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 
I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 
prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 
undersøkelser som nevnt over. 

Andre kontrollformer 
Lørenskog kommune bestiller ca. 2 forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. 
Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 
tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 
kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 
hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 
orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
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Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller 
Den nærmere avgrensning av det enkelte prosjekt gjøres av kontrollutvalget ved 
bestillingen av forvaltningsrevisjonen. 
 
Kontrollutvalget har gjort følgende prioritering: 
 
Høyt prioritert 
 
Selvkost 
Prosjektets formål er å undersøke om Lørenskog kommune etterlever 
selvkostregelverket. Kontrollutvalget vil velge selvkostområde ved bestillingen av 
forvaltningsrevisjonen. 
 
Byggesaksbehandling/forutsigbarhet i plan- og byggesaker 
Formålet er å undersøke om kommunen sikrer god saksbehandling av plan- og 
byggesaker, og om den gir brukerne god service. 
 
Økning i antallet eldre 
Kontrollutvalget ønsker å se på forholdet mellom institusjonsplasser og 
hjemmetjenesten. 
 
Middels prioritet 
 
Kriseberedskap 
Formålet vil være å undersøke om kommunen har et tilfredsstillende 
beredskapsarbeid i samsvar med gjeldene regelverk. 
 
Kontrollutvalget vil i første omgang be om en orientering for å kunne danne seg 
en mening om dette er et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. 
 
Befolkningsvekst, forutsetningene som ligger til grunn i planene 
En undersøkelse kan se på om beslutningsgrunnlaget til politikerne gir et riktig 
bilde av utfordringene og de prioriteringer som må gjøres. 
 
Skolehelsetjenesten/forebyggende helsearbeid 
Formålet er å undersøke i hvilken grad skolehelsetjenesten i Lørenskog bidrar i 
det forebyggende arbeidet for barn og unge. 
 
IKT 
Kontrollutvalgets innfallsvinkel for dette prosjektet vil være å se på den 
kostnadsmessige effekten av IKT-investeringer. 
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Lavere prioritet 
 
Voksenopplæring 
Formålet vil være å se på om voksenopplæringstilbudet er tilpasset kravet i 
opplæringsloven om fleksibel og individuelt tilpasset for voksne som har rett på å 
få slik opplæring. 
 
Gebyrinnkreving 
En undersøkelse vil se på kommunal praktisering av innkreving av gebyr for 
byggesak og planbehandling. 
 

Kommunestyrets vedtak 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas med følgende endringer: 

Barnevernstjenesten legges til på listen over høyt prioriterte prosjekter, og 
det søkes gjennomført en forvaltningsrevisjon på dette området i perioden. 
 

2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. 
 

Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 
kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 
opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi 
rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 
forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt.  

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-
årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere 
om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om 
fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike 
vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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Arkivsak-dok. 16/00024-29 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Lørenskog kontrollutvalg 15.05.2018 

ORIENTERING FRA REVISJON 

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

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

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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Arkivsak-dok. 15/00223-25 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Lørenskog kontrollutvalg 15.05.2018 

REFERATER 

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

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til behandling 2018
2. Oversikt over saker til oppfølging 2018
3. Bestilling fra Rælingen til sekretariatet
4. Forvaltningsrevisjonsrapport – kjøp av legevakttjenester
5. Forespørsel om medlemskap fra Forum for kontroll og tilsyn

Saksframstilling: 
Rælingen har fått forvaltningsrevisjonsrapport på kjøp av legevakttjenester. 
Forvaltningsrevisjonsrapporten er også av interesse for Lørenskog kommune siden 
de kjøper også legevakttjenester fra Skedsmo kommune. 

Sak 18/18
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Saker til behandling 2018 

Kontrollutvalget i Lørenskog 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 

1. februar 
Kl. 17:30 

 

 Orientering ved administrasjonen - beredskap 

 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

 Prosjektplan – selvkost byggesak  

 Under revisjonen orienterer; orientering om interimsrevisjon 2017 og 

Selskapskontroll: Oversikt over gjennomføring 2018 

 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS 

12. april 
Kl. 17:30 

 Behandle selskapskontroll – Romerike Krisesenter IKS 

 Behandle forvaltningsrevisjonsrapport – Internkontroll på byggesak 

 Referatsak: forvaltningsrevisjonsrapport – kjøp av legevakttjenester, 

Plan for samordning av tilsyn for første halvår 2018, skatt 

kontrollrapport 2017.  

15. mai 
Kl. 17:30 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 – Lørenskog 

kommune.  

 Kontrollutvalget har invitert styreleder i Strandveien 1 AS for å utdype 

svarene som er gitt i brev av 18.1.2018. Eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS + tilleggsnotat  

 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.  

 Referater: Bestillingen fra Rælingen til sekretariatet 

14. juni 
Kl. 17:30 

 Ekstern bestilling av selskapskontroll av RRI 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Informasjonssikkerhet- 

personopplysninger i barnevern og skole 

 Bestille nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

6. september 
Kl. 17:30 

 Oppfølging av FR barneverntjenester 

 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2019 

 Rapport revisjonsåret 2017/2018 

 Behandle forvaltningsrevisjonsprosjektet - selvkost byggesak 

18. oktober 

Kl. 17:30 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018  
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Møte Saker 

6. desember 

Kl. 17:30 

 Kontrollutvalgets årsplan for 2019 

 Bestilling av selskapskontroller 2019  

2019   

Annet   
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Kontrollutvalget i Lørenskog kommune 
 

Saker til oppfølging 2018 
 

Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

1.2.18 1/18 Referater Saken tas til orientering.      

1.2.18 2/18 Orientering fra 
administrasjonen 

Saken tas til orientering.      

1.2.18 3/18 Eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon i 
Strandveien 1 AS 

1. Kontrollutvalget vil invitere styreleder i 
Strandveien 1 AS til neste møte 12. april 
for å utdype svarene som er gitt i brev av 
18.1.2018. 

2. Kontrollutvalget vil behandle rapporten i 
neste møte. 

 

Styreleder      

1.2.18 4/18 Prosjektplan for en 
forvaltningsrevisjon av 
selvkost byggesak 

1. Prosjektplan selvkost byggesak vedtas. 
2. Uavhengighetserklæring tas til 

orientering 

Romerike 
Revisjon 

    

1.2.18 5/18 Orientering ved revisjonen Kontrollutvalget tar rapporteringen fra 
Romerike Revisjon til orientering. 

     

1.2.18 6/18 Kontrollutvalgets årsrapport 
2017 

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2017 
vedtas og oversendes kommunestyret 
med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsrapport 2017 til orientering. 

Saksutskrift 
sendt: 12.02.18 

Kommunestyret 
behandlet 
saken 14.03.18, 
sak 026/18. 

   

1.2.18 7/18 Eventuelt (ingen vedtak)      

        

12.4.18 8/18 Forvaltningsrevisjonsrapport 
- Byggesaksbehandling 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning 
og oversender den til kommunestyret 

Saksutskrift 
sendt til 

Kommunestyret 
behandlet 
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Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

med følgende innstilling: 
Kommunestyret ber rådmannen: 
1. ivareta kravene til god internkontroll ved 

å sørge for at det blir gjennomført 
risikovurderinger, herunder å sikre 
likebehandling. 

2. etablere egne rutiner for vurdering av 
habilitet på byggesaksområdet. 

3. sørge for overholdelse av 
saksbehandlingsfrister i alle saker, og på 
en god måte utnytte de mulighetene for 
bedre oversikt over saksbehandlingstid- 
og frister som den nye 
eiendomsmodulen gir. 

4. utbedre nettsidene knyttet til byggesak, 
slik at det blir enkelt for innbyggerne å 
nyttiggjøre seg relevant informasjon. 

5. sørge for at klagesaker registreres. 

kommunestyret 
13.04.2018 

saken xxxx, sak 
xxxx. 

12.4.18 9/18 Eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon - 
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. 

    

12.4.18 10/18 Orientering ved revisjonen Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

12.4.18 11/18 Referater Kontrollutvalget tar referatsaken til 
orientering. 
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Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

12.4.18 12/18 Eventuelt (ingen vedtak)      

        

15.5.18 13/18       
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  side 1 av 1 

SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  17/00051-12 
Saksbehandler Samia Esam 
 
 
 
 

Tilleggsvurdering i forbindelse med eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 As 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Rælingen kontrollutvalg 13.03.2018 11/18 

 
 
Møtebehandling  
Kontrollutvalget drøftet saken.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber Sekretariatet om å innhente informasjon om  

1. vedtak og orientering er gitt i generalforsamlingen  
2. orienteringene er gitt i eierkommunenes formannskap og kommunestyrer.  

 
Kontrollutvalget innkaller styreleder til å utdype saken i neste møte.  
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ROMERIKE REVISJON IKS 

 

KJØP AV LEGEVAKTTJENESTER Side 1 

 

SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Rælingen kommune har inngått en avtale med Skedsmo kommune om leveranse av tjenester fra 

Nedre Romerike legevakt. 

 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om avtalen om leveranse av legevakttjeneste i 

tilstrekkelig grad sikrer nødvendige helse- og omsorgstjenester for personer som oppholder seg/bor 

i Rælingen kommunen.  

 

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger:  

 

1. I hvilken grad er det sikret en tilstrekkelig oppfølging av leveranseavtalen? 

 

2. Hvordan beregnes kommunens kostnader for kjøp av legevakttjenester? 

 

3. I hvilken grad har Rælingen kommune oversikt over hvordan ordningen fungerer for 

brukerne? 

Revisjonens oppsummering  

Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for problemstilling 1: 

 

Problemstilling 1 Revisjonskriterier 

I hvilken grad er det sikret en tilstrekkelig oppfølging 

av leveranseavtalen? 

 Kommunen bør ha internkontrollrutiner og 

avklarte fullmaktsforhold for oppfølging av 

kontrakten. 

 Internkontrollrutinen(e) bør følges opp av 

kommunen i praksis. 

 

 

Revisjonens undersøkelse viser at avtalens ordlyd er knapp når det kommer til kontraktsoppfølging. 

Etter revisjonens vurdering hindrer det ikke Rælingen kommune fra å følge opp tjenesteleveringen i 

kontrakten i tråd med anerkjente internkontrollprinsipp og god kontraktforvaltning. 

 

Videre viser revisjonens gjennomgang av kommunens skriftlige rutiner at de er kommet på plass i 

løpet av denne forvaltningsrevisjonen, samt at det har vært varierende oppfølging av legevakten i 

perioden 2010 til 2018. Revisjonens vurdering er at oppfølging av tjenesteleveringen har bedret seg 

fra 2015 og frem til 2018, hvor den anses tilfredsstillende.  
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ROMERIKE REVISJON IKS 

 

KJØP AV LEGEVAKTTJENESTER Side 2 

 

Problemstilling 2 er beskrivende, og det er derfor ikke utarbeidet revisjonskriterier for 

problemstillingen.  

 

Problemstilling 2 

Hvordan beregnes kommunens kostnader for kjøp av legevakttjenester? 

 

Undersøkelsen viser at alle deltakerkommunene betaler samme pris per innbygger for kjøp av 

legevakttjenester fra Skedsmo kommune. Skedsmo kommune fastsetter prisen årlig ved å 

budsjettere inntektsbehovet fra deltakerkommunene, og dividere dette med antall innbyggere som 

sogner til legevakten.  

 

Prisen for legevakttjenestene var forholdsvis stabil fra 2010 til 2015, men økte deretter med 56 

prosent fram til 2018, fra 210 til 329 kroner per innbygger. Økningen skyldes blant annet tiltak som 

Skedsmo har iverksatt for å øke kvaliteten på legevakttjenestene i tråd med nye krav i 

akuttmedisinforskriften. 

 

Skedsmo kommune har ikke har satt opp en avregning for Nedre Romerike legevakt i perioden 

2010 - 2017 i tråd med kontraktsvilkår i leveranseavtalens punkt 3 om avregning. Rælingen 

kommune har heller ikke etterspurt dette. Legevakten hadde et positivt netto driftsresultat på 

henholdsvis kroner 0.76 millioner og 1.3 millioner kroner i 2014 og 2015, og et negativt resultat på 

kroner - 0.57 millioner kroner i 2016. Legevaktenes driftsresultat inngår i Skedsmo kommunes 

regnskapsresultat på linje med andre enheter i kommunen.  

 

Konsekvensen av at kommunene ikke har fulgt opp kontraktsvilkåret om avregning i perioden 2010 

til 2017 er at det er usikkert om Rælingen har betalt for mye eller for lite i forhold til antall 

innbyggere. Undersøkelsen tyder likevel på at Rælingen kommune hadde en forholdsvis rimelig 

legevakt fram til 2016.  

 

For undersøkelsens siste problemstilling ble følgende kriterier lagt til grunn: 
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Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har Rælingen kommune oversikt over 

hvordan ordningen fungerer for brukerne? 

 

 

 Kommunen bør sørge for at det utarbeides en 
risiko- og sårbarhetsanalyse av  

o sykdom- og skadeforekomst  
o tilgang til legevakt 
o kompetanse hos legevakt 
o bemanning 

 
 Kommunen bør sørge for å bli underrettet om 

de kontrollaktiviteter som gjennomføres med 
hensikt å sikre en forsvarlig legevakttjeneste for 
alle som oppholder seg i Rælingen kommune.  

 

 Kommunen bør sørge for at det innhentes 
informasjon fra brukerne om hvordan 
legevakttjenesten fungerer.  

 

Det går frem i rundskriv til akuttmedisinforskriften at kommunens organisering av legevakt må 

vurderes på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), der blant annet sykdoms- 

og skadeforekomst, tilgang til og kompetanse hos legevakt skal vurderes. Revisjonens 

undersøkelse viser at Rælingen kommune ikke har sørget for at dette har blitt gjennomført i 

Rælingen. Kommunen har gjort noen relevante risikovurderinger rundt legevaktsordningen, men 

dette er oppstykket og ikke systematisk gjennomført. Dette fører etter revisjonens vurdering til at 

kommunen har for liten oversikt over sentrale forutsetninger for hvordan ordningen fungerer for 

brukerne. 

 

Nedre Romerike legevakt er en enhet i Skedsmo kommune, og det er dermed Skedsmo som har 

ansvaret for internkontroll med legevakten. Rælingen kommune bør, som ansvarlig for 

legevakttjenester til alle som oppholder seg i kommunen, sørge for å bli underrettet om 

internkontrollen. Dette innebærer blant annet å kjenne til kontrollaktiviteter som skal sikre en 

forsvarlig legevakt. Undersøkelsen viser at Rælingen oppgir å ha etterspurt å få dokumentert 

internkontrollrutinene på området uten at dette har ført frem, noe Skedsmo kommune ikke kjenner 

seg igjen i. Samtidig oppgir Skedsmo kommune at de er usikre på hva det siktes til når 

internkontrollsystemet etterspørres og oppgir at deres internkontroll på området enda ikke er samlet 

i nytt kvalitets- og internkontrollsystem. Rælingen kommune har gjennom samarbeidsmøter fått et 

inntrykk av at legevakten fungerer godt. Etter revisjonens vurdering fører manglende 

dokumentasjon av internkontrollsystemet til at Rælingen kommune har et utilstrekkelig grunnlag for 

å vurdere legevakttilbudets forsvarlighet overfor brukerne. 

 

Til sist er det krav i lov og forskrift om brukerorientering som skal sikre at tjenestene er tilpasset den 

enkelte brukers behov. Undersøkelsen viser at verken Skedsmo eller Rælingen innhenter 

informasjon direkte fra brukerne. Per i dag involverer Rælingen kommune brukerne i sin kommune 

gjennom tilbakemeldinger via fastlegene som møter kommunen i LSU, samt at innbyggere har 

mulighet til å sende klage, eller gi andre tilbakemeldinger, direkte til kommunen. Revisjonens 

vurdering er at annenhåndsinformasjon via fastlegene og sporadiske tilbakemeldinger fra 
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enkeltbrukere ikke i stor nok grad sikrer kommunen en tilstrekkelig oversikt over hvordan ordningen 

fungerer for brukerne.  

Rådmannens uttalelse til rapporten 

Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er mottatt 1.3.2018 og er i sin 

helhet vedlagt rapporten.  

 

I svarbrevet fra rådmannen pekes det på at rapporten gir en nyttig gjennomgang på et område som 

gjelder samarbeid med en annen kommune. Denne typen samarbeid har det ikke vært like høy 

bevissthet rundt, når det gjelder ivaretakelse av kommunens ansvar, som samarbeid med private 

aktører. Rapporten vil ifølge rådmannen ha overføringsverdi for andre tjenester kommunen kjøper 

eller samarbeider om.  

 

Det vises videre til at anbefalingene vil følges opp med konkrete tiltak. Kommunen vil gjennomføre 

en risiko- og sårbarhetsanalyse av legevaktstjenestene, ta initiativ til en felles brukerundersøkelse 

og be om en revisjon av avtalen med Skedsmo kommune. Rælingen vil også invitere Skedsmo til 

dialog for å kunne følge opp rapporten, og starte opp arbeidet med en revidert avtale.  

Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 

 

1. Rælingen kommunen bør utføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av kommunens 

legevaktordning for å sikre at tilbudet er dimensjonert i tråd med brukernes behov jf. 

rundskriv til akuttmedisinforskriften (Nr: I-2015-5)   

 

2. Rælingen kommune bør sørge for at det innhentes informasjon direkte fra brukene av 

legevakten, for alle brukere som oppholder seg i kommunen.  

 

3. Rælingen kommune bør i større grad følge opp avtalens vilkår om avregning når 

årsregnskapet foreligger, for å sikre at kommunens kostnader til legevakten blir riktig.  

 

 

 

 

Jessheim 2.3.2018 

 

         

Oddny Ruud Nordvik       

avdelingsleder forvaltningsrevisjon    Morten Kallevig 

og selskapskontroll      prosjektleder forvaltningsrevisjon 
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1 INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn 

På bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 bestilte kontrollutvalget i Rælingen 

kommune 13. juni 2017 (sak 21/17) en forvaltningsrevisjon av legevakttjenesten. Utvalget var 

interessert i hvordan legevaktordningen fungerer for brukerne fra Rælingen kommune. En plan for 

prosjektet ble vedtatt 3. oktober 2017, og undersøkelsen gjennomføres i perioden oktober 2017 til 

januar 2018.  

 

Kommunal legevaktordning defineres i akuttmedisinforskriften § 3 som en virksomhet som gjennom 

hele døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp og foreta nødvendig oppfølging. 

Legevakten er et viktig ledd i den akuttmedisinske kjede, og kommunestyret skal, etter Helse – og 

omsorgstjenesteloven § 6-1, inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket om blant 

annet den akuttmedisinske kjede. 

 

Den kommunale legevakten er et område med høy vesentlighet og risiko. En godt fungerende 

kommunal legevakt kan redde liv, og er en viktig trygghetsfaktor for befolkningen. Legevakten blir 

trukket fram som et svakt ledd den akuttmedisinske kjeden. Legevakttjenesten har utfordringer med 

rekruttering og bemanning, og sykebesøk og utrykninger gjøres i mindre grad enn ønskelig. Det 

finnes lite dokumentasjon på at utviklingen mot større legevaktdistrikt og interkommunalt 

legevaktsamarbeid har økt kvaliteten på tjenesten (Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens 

primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, 22; NOU 2015:17 Akuttutvalget, 20, 23).  

 

Ifølge Meld. St. 26 (2014–2015) er det store kvalitets- og bærekraftutfordringer knyttet til legevakten. 

Utfordringene er knyttet til rekruttering, kompetanse, utstyr, organisering og tilgjengelighet, og 

kommunene har i for liten grad tatt inn over seg ansvaret for ledelse og internkontroll av tjenesten. 

Tilsynsmyndighetene anslår at det opprettes 3 – 4 ganger flere tilsynssaker knyttet til legevakt enn 

til allmennmedisinske virksomheter for øvrig (s. 73, 78). 

1.2 Kommunens ansvar for legevakttjenester 

Kommunene har ansvar for å tilby en forsvarlig døgnåpen legevakttjeneste til alle personer som 

oppholder seg på kommunens område jf. Helse – og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-5 og 

akuttmedisinforskriften § 6.  

 

Rælingen kommune kjøper, sammen med kommunene Lørenskog, Fet og Enebakk (Flateby), 

legevakttjenester av Skedsmo kommune. Tjenestene leveres av Nedre Romerike legevakt, som er 

en del av Skedsmo kommunes organisasjon. Se tekstboks 1 for en kort beskrivelse av Nedre 

Romerike legevakt. 
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Faktaboks 1: Nedre Romerike legevakt 

Nedre Romerike legevakt hadde 20.86 årsverk i 2016, og dekker et område med omlag 120 000 innbyggere. 

I 2016 ble foretok legevakten 69 800 konsultasjoner, hvorav 9 505 (8 prosent) ble gjort overfor innbyggere 

fra Rælingen. Legevakten utførte 614 hjemmebesøk og hadde 47 467 telefonhenvendelser. Gjennomsnittelig 

svartid var 2.01 minutter  

Kilde: Skedsmo 2016. 

 

Samarbeidet mellom Skedsmo kommune og Rælingen kommune er et rent avtalerettslig forhold, og 

er ikke organisert etter noen interkommunal samabeidsmodell. Med andre ord kjøper Rælingen 

tjenester av Skedsmo og dette er regulert i en avtale. Kommunene har anledning til å etablere et 

slikt samarbeid om tjenester uten at anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse, så lenge 

samarbeidet kun tjener offentlige interesser (anskaffelsesforskriften § 3-3; NFD 2017, s.39)  

 

Antall legevakter i Norge er redusert i perioden 2007 til 2016, fra 230 til 182. I 2016 var 55 prosent 

av legevaktene interkommunale, mens 45 prosent kun leverte tjenester til en kommune (NLR 2016 

s. 8).  

 

Undersøkelsen legger til grunn at kommuner som kjøper legevakttjenester må innhente informasjon 

om hvordan legevakttjenesten fungerer for å sikre at lovpålagte krav ivaretas. 

1.3 Problemstillinger og avgrensninger 

Rælingen kommune har inngått en avtale med Skedsmo kommune om leveranse av tjenester fra 

Nedre Romerike legevakt. 

 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om avtalen om leveranse av legevakttjeneste i 

tilstrekkelig grad sikrer nødvendige helse- og omsorgstjenester for personer som oppholder seg/bor 

i Rælingen kommunen.  

 

Følgende problemstillinger er besvart gjennom undersøkelsen: 

 

1. I hvilken grad er det sikret en tilstrekkelig oppfølging av leveranseavtalen? 

2. Hvordan beregnes kommunens kostnader for kjøp av legevakttjenester? 

3. I hvilken grad har Rælingen kommune oversikt over hvordan ordningen fungerer for 

brukerne? 

 

Undersøkelsesperioden er januar 2010 – januar 2018.  
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1.4 Oppbygging av rapporten 

I kapittel to beskrives nærmere metode og datagrunnlag. Deretter følger tre faktakapitler for hver av 

problemstillingene i undersøkelsen. Innledningsvis i hvert av kapitlene presenteres 

revisjonskriteriene for problemstillingen. Til slutt i hvert kapittel er revisjonens vurdering. 

 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon, samt anbefalinger, er gjengitt i sammendraget først i 

rapporten. 
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2 METODE 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001- Standard for forvaltningsrevisjon1 som er 

fastsatt i styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden definerer hva som er god 

revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon.  

2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

For å besvare problemstillingene har revisjonen benyttet seg av dokumentanalyse, skriftlige 

spørsmål, analyse av regnskapstall og intervjuer.  

Dokumentanalyse og skriftlige spørsmål 

En dokumentbestilling og skriftlige spørsmål ble sendt til kommunalsjefen 21. november 2017, med 

svarfrist 1. desember 2017. Kommunen svarte skriftlig på spørsmålene og oversendte 

dokumentene, i den grad de fantes, innen fristen. Tabell x viser hvilke dokumenter kommunen 

sendte over: 

 

 

                                                

 

 
1
 Standarden bygger på internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper vedtatt av International 

Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og The Institute of Internal Auditors (IIA). 
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Tabell 1: Oversikt over dokumenter  

Bestilt  Levert 

Politiske vedtak Ja 

Rutiner for oppfølging av legevakten Ja 

Referater fra møter mellom kommunen og Skedsmo kommune/Nedre Romerike legevakt i 

2016 og 2017 Ja 

Eventuelle evalueringer eller kartlegginger av tjenesten Ja 

Kommunens avtaler med Skedsmo kommune om legevakten  Ja 

Eventuelle andre rutiner og prosedyrer mv. som kommunen selv mener dokumenterer 

internkontrollen knyttet til legevaktordningen.  Ja 

Kommunens planer for tjenesten Nei 

Brukerundersøkelser  Nei 

Vurderinger av organisering, legebemanning, kapasitet eller beredskap hos legevakten  Nei 

Risiko- og sårbarhetsanalyse av legevakten, som blant annet omhandler sykdoms- og 

skadeforekomst og tilgang til og kompetanse hos legevakt Nei 

Samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket (AHUS), som omfatter omforente 

beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Ja 
 

 

Tabellen viser at kommunen leverte seks av elleve dokumenter som ble bestilt. Kommunen hadde 

blant annet ikke planer for legevakttjenesten, brukerundersøkelser og risiko- og sårbarhetsanalyse.  

Intervjuer 

Revisjonen har gjennomført et oppstartsmøte med Rælingen kommune torsdag 9. november 2017, 

samt et intervju med kommunen 19. desember 2017. På intervjuet deltok kommunalsjef, helsesjef 

og kommuneoverlege. I etterkant av intervjuet sendt kommunen over supplerende dokumenter, 

blant annet veileder for brukerundersøkelser og avtaler for KAD og lindrende enhet. Det ble også 

gjennomfør et intervju med avdelingssjef med ansvar for legevakt og økonomirådgiver i Skedsmo 

kommune 23. januar 2018. Referater fra intervjuene er verifisert. 

Analyse av regnskapstall 

Revisjonen har analysert regnskapet til Nedre Romerike legevakt i perioden 2014 – 2016 for å 

belyse hvordan det økonomiske resultatet til legevakten er håndtert og se på deltakerkommunenes 

faktiske innbetalinger per innbygger. I denne sammenheng har revisjonen også innhentet data om 

antall innbyggere fra SSB (tabell 06913) 

2.2 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 for å besvare problemstillingene i undersøkelsen.  

 

Revisjonen mener dataene denne rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige og derfor 

gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 
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3 OPPFØLGING AV TJENESTEAVTALEN 

3.1 Revisjonskriterier 

3.1.1 Innledning 

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 utgjør grunnlaget for revisjonens vurderinger.  

 

Revisjonskriteriene utledes fra lov, rundskriv fra departementer, kommunens egne rutiner og hva 

som anses som god forvaltningsskikk på området. I denne undersøkelsen er revisjonskriteriene 

blant annet utledet fra Difis veileder om kontraktsoppfølgning, publisert versjon 13. desember 2016 

3.1.2 Oppfølging av kontrakter 

Rælingen kommunes legevakttjenesteavtale er et rent privatrettslig avtaleforhold mellom Rælingen 

og Skedsmo kommune om kjøp av tjenester. Det vil si at Rælingen kommune kjøper sine tjenester 

fra en annen leverandør. Selv med to kommuner involvert er det ikke et interkommunalt samarbeid i 

den forstand at Rælingen kommune har en medbestemmelsesrett, slik tilfellet er om man inngår i en 

form for interkommunal sammenslutningsmodell. Rælingen styrer derfor tjenesten gjennom sin 

kontrakt med Skedsmo kommune. Og det kan være en fullgod ordning så lenge man har sikret sine 

behov gjennom en god kontrakt, og at avtalen følges opp fra Rælingen kommunes side.  

 

God kontraktsoppfølging forbygger tvister og bidrar til effektiv ressursbruk for både 

oppdragsgiveren, leverandøren og samfunnet. Kontraktsoppfølging er alle forhold og situasjoner 

som oppstår fra avtaleinngåelse (signering) til dens opphør. Det innebærer kontroll av at 

tjenesteleverandøren leverer det han skal, når han skal og ellers oppfyller sine avtalefestede plikter. 

Videre skal man implementere kontrakten i egen virksomhet2 og håndtere endrede situasjoner som 

ikke var avdekket på tidspunktet for avtaleinngåelse (Difi 2016, 3.)  

 

Det er viktig å utarbeide en gjennomtenkt kontrakt før avtaleinngåelse for å unngå problemer og 

uenigheter. Kontrakten bør beskrive hvilke tjenester som skal leveres, krav og spesifikasjoner samt 

hva som inngår i hoved-leveransen. Følgende bør som et minimum være kontraktregulert; 

beskrivelse av ytelsen, pris, betaling, varighet, levering, klausul om lønns- og arbeidsvilkår (Difi 

2016, 5). Det kan ofte være behov for å ta inn flere reguleringer. Kontrakten bør oppdateres ved 

endringer og behov. Videre må det som leveres kontrolleres opp mot det som faktisk beskrives i 

kontrakten slik at man betaler for det man får. 

 

Den som har ansvar for kontraktsoppfølgingen bør følge leveransen opp, sette seg inn i 

kontraktsvilkårene og ha kunnskap om hva som skal leveres.  

                                                

 

 
2
 Slik at man internt etterlever forpliktelsene overfor leverandøren. 
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Det er særlig viktig at oppdragsgiveren fører kontroll med leveransen om den mottas av andre enn 

oppdragsgiveren selv, som for eksempel etablere kommunikasjon med brukeren av tjenestene. Ved 

kontraktsbrudd fra leverandørens side er det brukeren som får kjenne konsekvensen(e), ikke 

oppdragsgiveren. Brukerne kan ha en berettiget forventning til tjenesten og/eller et rettskrav på en 

viss kvalitet.  

 

I tillegg bør oppdragsgiveren ha etablert internkontroll i form av rutiner og retningslinjer for god 

kontraktoppfølging og fakturahåndtering. Form og innhold bør samspille godt mellom kontrakt, 

kontraktfunksjonen, innkjøpsfunksjonen, økonomienheten og virksomheten for øvrig. Rutinene og 

retningslinjene bør forplikte og forankres på ledernivå samt følges opp av alle for å sikre enhetlig 

kontraktpraksis. Videre bør rutinene avklare roller og ansvar (Difi 2016, 14). 

 

På bakgrunn av dette legger revisjonen følgende kriterier til grunn for problemstilling 1.  

 

Problemstilling 1 Revisjonskriterier 

I hvilken grad er det sikret en tilstrekkelig oppfølging 

av leveranseavtalen? 

 Kommunen bør ha internkontrollrutiner og 

avklarte fullmaktsforhold for oppfølging av 

kontrakten. 

 Internkontrollrutinen(e) bør følges opp av 

kommunen i praksis. 

 

3.2 Funn 

3.2.1 Avtalens ordlyd 

Innledning 

Utgangspunktet er den privatrettslige tjenesteavtalen «Avtale om leveranse av legevakttjeneste fra 

allmennmedisinsk legevakt i Lillestrøm legevakttjenesteavtalen»3 inngått mellom partene Skedsmo 

og Rælingen kommune.  

 

For å forstå innholdet i en avtale må den tolkes. Formålet med avtaletolking er å finne kontraktens 

meningsinnhold som partene er rettslig bundet til å oppfylle, dvs. hvilke rettigheter og forpliktelser 

partene har i henhold til avtalen, samt eventuelle konsekvenser av kontraktsbruddet om det er 

regulert i avtalen, jf. Rt. 1993 s. 5644. Høyesterett har utviklet tolkingsprinsipper for avtaletolking. 

 

                                                

 

 
3
 Datert 11. november 2010 

4
 s. 569, «Det primære formål ved all kontraktstolking er å finne ut hva partene har ment». 
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Forut for avtaleinngåelsen mottok Rælingen kommune brev5 fra Skedsmo kommune med tilbud om 

å benytte deres legevakt, se saksfremlegg6. Rælingen bekreftet i brev7 at man ønsket et samarbeid 

frem til kommunen hadde avklart sin fremtidige legevaktløsning. I samme saksfremlegg fremgår det 

at Rælingen kommune ble invitert med til flere informasjonsmøter i regi av Skedsmo kommune om 

det fremtidige legevaktsamarbeidet i Romerike Helsebygg.  

 

I saksfremlegget8 til sosial- og helsekomitéens fremgår det at Nedre Romerike legevakt ivaretar 

daglegevaktfunksjonen for Rælingen kommune fra 1. mai 2011. Kommunestyret fattet vedtak9 om at 

blant annet avtalen skal følge Avtale om legevakttjeneste fra allmennmedisinsk legevakt i Lillestrøm 

og at Rælingen kommune forhandler årlig avtalen med Skedsmo kommune inntil alternativer 

foreligger (punkt 2). 

 

I 2011 og 2013 ble avtalene endret med tilleggsavtaler, se under for skjematisk fremstilling av 

avtalene.  

Avtalens ordlyd 

Avtalens ordlyd finnes i legevakttjenesteavtale mellom Skedsmo og Rælingen kommune og to 

tilleggsavtaler, inngått 2011 og 2013. Avtalene kan kort oppsummeres slik: 

  

                                                

 

 
5
 datert 14. september 2009 

6
 Saksfremlegg for utvalget komité for helse og sosial til kommunestyret, datert 25. mars 2010, signert rådmannen, merket 

som vedtak 2009/1552-11. Kommunestyret vedtok innstillingen, se saksprotokoll 28. april 2010. 
7
 datert 2. oktober 2009. Kommunestyret vedtok innstillingen, se saksprotokoll 27. april 2011. 

8
 datert 8. mars 2011, 2009/1552-13 

9
 saksprotokoll 27. april 2011, saksnr. 11/24 
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Tabell 2: Oversikt over avtaler 

Avtale Avtalens overskrift Avtalens formål og innhold 

Hovedavtale: 

Legevakttjenesteavt

alen
10

 mellom 

Skedsmo og 

Rælingen kommune 

Avtale om leveranse av 

legevakttjeneste fra 

allmennmedisinsk 

legevakt i Lillestrøm. 

Formål 

Avtalens formål er å regulere leveransevilkårene av 

legevakttjenesten fra Allmennmedisinsk legevakt. 

Avtalens parter er Rælingen kommune og Skedsmo 

kommune. 

 

Innhold 

Tilbudsbeskrivelsen tar for seg blant annet:  

 lokaler, åpningstider, type legekonsultasjoner, 

kompetanse og personell (punkt 2);  

 avtalt pris for leveransen av legevakttjenesten 

(punkt 3);  

 Rælingen kommunes ansvar: «Rælingen kommune 

skal sørge for informasjon til egne innbyggere og 

fastleger om legevakttilbudet» (fremgår av punkt 5 i 

avsnitt to). Av de andre avsnittene viser ordlyden til 

hva Rælingen kommune skal faktureres, 

tidsintervallet for faktureringen og prisjustering. 

 Skedsmo kommunes ansvar: «Skedsmo kommune 

v/kommuneoverlegen skal jevnlig holde 

representant fra Rælingen kommune orientert om 

driften ved legevakten» (punkt 4 siste avsnitt). 

Ordlyden i punkt 4 viser videre at Skedsmo har 

ansvar for bl.a. personalet for legevaktens ansatte, 

legevakten har et faglig forsvarlig nivå og 

faktureringen.  

 avtalens varighet og oppsigelse (punkt 6). 

                                                

 

 
10

 Datert 11. november 2010 
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Tilleggsavtale 2011
11

 Tillegg til avtale: Avtale 

om leveranse av 

legevakttjeneste fra 

allmennmedisinsk 

legevakt i Lillestrøm. 

Innhold 

Avtalen er et tillegg til inngått avtale om leveranse av 

legevakttjeneste fra Allmennmedisinsk legevakt i 

Lillestrøm, datert og signert den 11. november 2011. 

 

Endringene gjaldt blant annet: 

 lokaler, åpningstider, type legekonsultasjon (bokstav 

A, punkt 2, 2. ledd).  

 avtalt pris for leveranse av legevakttjeneste (bokstav 

B, punkt 3) og  

 avtalens varighet og oppsigelse (bokstav C).  

Tilleggsavtale 2013
12

 Tilleggsavtale 

Avtale om leveranse av 

legevakttjeneste fra 

Nedre Romerike 

legevakt for Rælingen 

kommune 

Innhold 

Signert avtale datert 11. november 2010 endres i nytt 

punkt 3. 

 

Endrede avtalepunkter er blant annet: 

 avtalt pris for leveranse av legevakttjeneste med en 

årlig prisjustering, ekstraordinær prisjustering og 

faktura (bokstav A, punkt 3).  

 Rælingen kommunes ansvar presiseres mht. å 

betale faktura og ekstraordinær prisfastsettelse. 

 

Som det fremgår av den skjematiske fremstillingen over er avtalens ordlyd knapp når det kommer til 

oppfølging. Når det gjelder oppfølging heter det i hovedavtalen om partenes ansvar: 

 «Rælingen kommune skal sørge for informasjon til egne innbyggere og fastleger om 

legevakttilbudet» (punkt 5 i avsnitt to.) 

 «Skedsmo kommune v/kommuneoverlegen skal jevnlig holde representant fra Rælingen 

kommune orientert om driften ved legevakten» (punkt 4 i siste avsnitt). 

3.2.2 Kommunens avtaleoppfølging 

Har kommunen internkontrollrutine(r) for oppfølging av kontrakten? 

Rælingen kommune opplyser i skriftlige e-postsvar til revisjonen om prosedyren for 

legevaktoppfølging. Oppfølgingsansvaret er lagt via delegering og stillingsbeskrivelser til 

enhetsleder familie og helse samt kommuneoverlege. I samtale med revisjonen opplyser Rælingen 

kommune at prosedyren for oppfølging av legevakten ble opprettet da kommunen ble varslet om 

forvaltningsrevisjon av legevakttjenesten. Prosedyrene beskriver i hovedsak det som tidligere har 

blitt gjennomført i praksis og er nå skriftliggjort i prosedyreform (Rælingen 2017). 

 

                                                

 

 
11

 Gjeldende fra 1. april 2011, datert 13. februar 2012 og signert 14. februar 2012 
12

 Datert 10. april 2013 og signert 12. juli 2013 
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Nedenfor er en skjematisk fremstilling av innhentede prosedyrer og rutiner for oppfølging av 

legevakten, herunder veileder for brukerundersøkelser. Videre er referat fra legenes 

samarbeidsutvalg (LSU) inntatt hvor spørsmål vedrørende internkontroll er behandlet.13 

 

Tabell 3: Oversikt over dokumentasjon 

Dokumentasjon Analyse av dokument 

Prosedyre for oppfølging 

Nedre Romerike legevakt 

Formål 

 Påse at legevakten ivaretar kommunens plikt til å tilby kommunens 

innbyggere legevakttjenester, i henhold til HOL (helse- og 

omsorgsloven) og avtalen om legevakt med Skedsmo kommune, på 

en faglig god måte.  

Møtevirksomhet 

 En til to møter pr. år som er avtaleregulert, med hhv. 

o ett møte med administrative spørsmål som regnskap og budsjett. 

Kommunalsjef og/eller enhetsleder for familie og helse deltar. 

o ett møte med faginnhold. Kommuneoverlegen og/eller enhetsleder 

for familie og helse deltar. 

Innhold 

o Skedsmo skal jevnlig sende kommunestatistikk, klager sendes 

med kopi til kommunelegen, og legevakten er fast tema på LSU 

(kommunens legesamarbeidsutvalg) som gjennomfører fire møter 

pr. år. Årshjulet for LSU er vedlagt prosedyren. 

Opprettet 

o Prosedyre er opprettet 2. november 2017 og revidert 14. november 

2017 i Kvalitetslosen. 

Rutine for legevaktklager Innhold 

 Om legevakten mottar klage fra en av kommunens innbyggere på 

legevaktstjenesten skal legevakten sende kopi av klagen til 

kommuneoverlegen.  

 Klager fra brukerne på for eksempel ventetid er tatt opp i møter. Ved 

klager på helsepersonell er det Fylkeslegen som er klageinstans. 

Rutinen er avklart med legevakten på Nedre Romerike. 

Opprettet 

 Prosedyre er nylig etablert og datert 14. november 2017 i 

Kvalitetslosen. 

                                                

 

 
13

 I tillegg er legevakten behandlet i kommunestyret, se saksprotokoll datert 19. mars 2014 om samordning av 

interkommunale tjenester og saksprotokoll 6. september 2016 om endringer og tiltak ved legevakten. 
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Legenes samarbeidsutvalg 

(LSU) Årshjul  

Møtevirksomhet 

 Fire møter gjennomføres pr. år. 

Innhold 

 Faste tema som listelengde (status kommunens allmennlegedekning), 

informasjon fra legevakten, KAD, kommunen og fastlegene.  

 Rutinene er under stadig utvikling. Prosedyren for legevakten er 

likelydende som for Krisesenteret og andre tjenester som krever 

oppfølging. 

Opprettet 

 Prosedyre/årshjulet er opprettet 23. oktober 2017 i Kvalitetslosen. 

Rælingen kommunes 

veileder for 

brukerundersøkelser 

Formål 

 Enhetslederne skal gjennomføre brukerundersøkelser iht. lovverket og 

interne prosedyrer. 

Innhold 

 Enhetsleder har ansvar for brukermedvirkning og et overordnet ansvar 

for gjennomføring av brukerundersøkelser.  

 Rælingen kommunes enheter skal gjennomføre jevnlige 

brukerundersøkelser, eller vurdere andre kartleggingsformer av 

opplevd tjenestekvalitet og brukerdialog.  

 Rælingen kommunestyre har vedtatt at alle enheter, spesielt de 

tjenesteproduserende enhetene, skal ha tett brukerdialog som for 

eksempel brukerråd, brukerundersøkelser eller andre organiserte 

prosesser for å medvirke til tjenesteutviklingen (Veileder for 

brukerundersøkelser, 2016, s. 3).  

 Kommunen opplyser i samtale med revisjonen at de ikke klarer å 

gjennomføre for alle tjenester, men som hovedprinsipp er det 

ønskelig, spesielt innenfor helse og omsorg. 

Opprettet 

 Veileder for brukerundersøkelser er datert juni 2016. 

Legesamarbeidsutvalgets 

(LSU) referater  

(behandling av internkontroll 

trukket ut fra referatene) 

Innhold 

 LSU-årshjulet prøves ut og justeres ved behov.
14

 

 Internkontroll et viktig tema og kommunene kan veilede for eksempel 

fastlegene i etterkant av tilsynserfaringer. Kommunen har erfaring med 

ROS-analyser og oppbygging av internkontrollsystemer, som 

legesentrene kan ha nytte av i eget arbeid. I referatet avtales det at 

kommuneoverlegen kan bistå med gjennomgang av 

internkontrollsystemene og at det tas opp som tema på tirsdagsmøte 

for felles læring.
15

 

 

                                                

 

 
14

 LSU-møte 8. juni 2016, sak 4/2016: 
15

 LSU-møte 25. mai 2017, sak 2/2017 
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Skjemaet over viser at rutinene for oppfølging av legevakttjenesten ble skriftliggjort i 2017 under 

gjennomføringen av denne forvaltningsrevisjonen, både mht. møteintervall og faste tema. Videre 

har kommunen supplerende rutiner, en veileder og møtereferater som viser kommunens 

internkontroll for avtaleoppfølgingen. Se rutine for oppfølging av legevakttjenesten som vedlegg 1 i 

rapporten. 

Følger kommunen rutinen(e) opp i praksis? 

Før 2015 

Rælingen kommune uttaler i samtale med revisjonen at de har hatt to årlige møter med Skedsmo 

kommune siden 2014 og mottatt legevaktstatistikk de siste fem årene - med ujevne intervaller. Over 

en halvannet års-periode (2014-15) mottok ikke Rælingen kommune noe data eller statistikk til tross 

for gjentatte purringer. Det var vanskelig for legevakten å trekke ut data fra journalsystemene, men 

det endret seg med programvareoppdateringene (Rælingen 2017).  

 

Tidligere ble det avholdt samarbeidsmøter om legevakten i de aktuelle kommunene, eller fagråd, 

hver sjette uke opplyser kommunen til revisjonen. I møtene deltok legevaktrepresentanter, 

overlegen, fagsykepleier og kommuneoverlegene. Fokus var faglig forhold som 

deltagerkommunene ønsket å diskutere. Fagrådordningen var mindre strukturert med møter uten 

dagsorden, sparsomme referater, mer muntlig dialog «over bordet» og lite effektivitet (Rælingen 

2017).  

 

I 2014-15 omorganiserte Skedsmo kommune slik at ledelsen av de interkommunale tjenestene ble 

samlet og styrket ved opprettelsen av KAD. Det førte til en tilnærmet lik håndtering av de tre 

interkommunale samarbeidene (legevakten, KAD og lindrende enhet). Kommunen ble i større grad 

involvert i tjenestestyringen. De tidligere fagrådene ble omorganisert og erstattet av felles møter 

med kommunalsjefene i de aktuelle kommunene. Kommuneoverlegene deltar fremdeles i 

fellesmøtene, men er i mindre grad involvert enn tidligere. Endringene bidro til en mer strukturert 

oppfølging av legevakten, men samtidig har kommuneoverlegen mistet noe av den tette kontakten 

med legevakten (Rælingen 2017). 

 

Frem til 2015 mottok Rælingen kommune lite data fra legevakttjenesten som vanskeliggjorde 

oppfølging av kontrakten. 

 

Etter 2015 

Rælingen opplyser i samtale med revisjonen at de siste årene er lovverket endret og fokus har vært 

personaldekningen, opplæring m.m. Legevakten har innført triage som sorterer pasientene med 

størst behov for akutt hjelp, kvalitet og gjennomføring. Videre har man åpen dialog med Skedsmo 

kommune om evt. klager og andre utfordringer i mottaket. Kommuneoverlegen gjennomfører andre 

ikke-planlagte møter angående forhold man ønsker å diskutere med legevakten. Det har det siste 

halve året vært gjennomført to slike ikke-planlagte møter i tillegg til de to årlige møtene jf. årshjulet 

(Rælingen 2017).  

 

Se skjema nedenfor for tematisk oversikt over den faktiske oppfølgingen. 
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Tabell 4: Oversikt over oppfølging 

Tema Oppfølging 

Rælingen kommunes 

oppfølgingsrutine 

I prosedyren for kommunens oppfølging av Nedre Romerike legevakt 

vises det til årlige avholdte møter, jevnlig tilsendt statistikk, brukerklager, 

legesamarbeidsutvalget og rapportering til politisk nivå med bakgrunn i 

tilstandsrapport for helse- og omsorg, samt årsberetning. 

Årsberetning 2016 Samlet rapportering fra KAD og Nedre Romerike Legevakt omhandler 

blant annet følgende:
16

 

 Oppgaver og mål (fordeling av utgifter og inntekter) 

 Virksomheten i 2016 (virksomhetens mål i 2016, status ift. målene, 

avvik mellom budsjett og regnskap m.m.) 

 Legevakten har innført 

o vurdering og oppfølgingssystem av henvendelser som kvalitets-

sikrer legevaktens faglige tilbud (punkt 2.a).  

o sorteringssystemet Manchester Triage som kvalitetssikrer 

pasientflyt, kølappsystem for pasientregistrering som sikrer 

pasientflyt (punkt 2b). 

Legesamarbeidsutvalget 

(LSU) 

Av LSE-referatene finnes informasjon om legevaktens brukere. Ifølge 

referatene har man gjennomgått statistikk fra KAD og legevakt
17

 og blitt 

informert om økt dagtidsbruk av legevakten av Rælingen kommunes 

brukere
18

. Som følge av dette innhentet legevakten detaljerte brukertall så 

kommunen kan se årsaker og vurdere tiltak.
19

 I etterkant viser statistikken 

stabile tall over kommunens bruk av legevakten,
20

 men ingen detaljerte 

tall som forklarer kommunens høye forbruk. Videre ble det informert om 

legevaktbilen, oppdrag pr. døgn og oppdragsfordeling
21

 samt en 

oppfordring om å gi innspill til kommuneoverlegen om forhold som kan 

forbedres
22

. 

                                                

 

 
16

 «A. Programområde D – Avdeling for akuttmedisinske tjenester» 
17

 LSU-møte 16. november 2016, sak 19/2016: 
18

 LSU-møte 25. mai 2017, sak 5/2017 
19

 LSU-møte 25. mai 2017, sak 5/2017 
20

 LSU-møte 20. september 2017, sak 10/2017 
21

 LSU-møte 20. september 2017, sak 10/2017 
22

 LSU-møte 22. november 2017, sak 14/2017 



18/18 Referater - 15/00223-25 Referater : Kjøp av legevakttjenester - Endelig rapport

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

KJØP AV LEGEVAKTTJENESTER Side 19 

 

Skriftlig tilbakemelding fra 

Rælingen kommune  

(svar via e-post) 

Kommunen opplyser i e-postsvar til revisjonen: 

 To møter pr. år med representanter fra kommunene tilknyttet 

legevakten. 

 Skedsmo kommune rapporterer årlig, og formidler underveis i året 

statistikk fra legevaktens arbeid.
23

 Revisjonen har fått tilsendt 

statistikk
24

 (viser første åtte månedene i 2016 og mars 2017). 

 Fastlegene mottar epikrise etter alle pasientkonsultasjoner på 

legevakten, samt epikrise fra spesialisthelsetjenesten for de 

pasientene legevakten legger inn på sykehus. Fastlegene har dermed 

god oversikt over tjenesteleveringen fra legevakten til sine 

listepasienter (som i stor grad samsvarer med kommunens 

innbyggere). Formidling av fastlegenes vurdering av legevaktens 

tjenester er en viktig informasjonskilde. Informasjon om legevakt er 

tema på legesamarbeidsutvalgsmøter (LSU) med fastlegene 4 ganger 

i året, se beskrivelse over (Rælingen 2017).  

 

Supplerende informasjon fra felles intervjuer 

Rælingen bekrefter muntlig at de har god kommunikasjon med Skedsmo kommune og innkaller til 

diskusjonsmøter, i tillegg til de to årlige dialogmøtene, om det er noe. I dialogmøtene deltar 

kommunalsjefen, kommuneoverlegen, kommunesjefen for akuttmedisinsk tjeneste, legevaktens 

daglige leder, legevaktens overlege, fagsykepleier og økonom/controller. Statistikk, kommunenes 

fastlegedekning og personal gjennomgås i møtene og kommunen mottar i tillegg driftsstatistikk som 

kommunefordelt pasientkonsultasjoner, tjenesteforbruket sammenlignet med andre kommuner og 

årsrapport. Videre får revisjonen muntlig opplyst at behovet for å øke antall møter har vært diskutert 

fordi kommunene ofte gjennomfører flere møter enn de to forhåndsavtalte. 

 

Kommunen opplyser til revisjonen at det ikke er ført aktiv kontroll om tjenesteleveringen samsvarer 

med kontrakten ut over de halvårlige dialogmøtene med Skedsmo kommune. Om kontrollelementet 

ivaretas gjennom oppfølgingsmøtene er usikkert og kommunen burde kanskje gjøre mer på dette 

området. I de årlige møtene har internkontroll ikke vært et tema. Informasjon fra legevakten sendes 

videre til kommunens komité for helse og omsorg. Komitéen får tilsendt powerpointpresentasjonen 

og referatsakene. Ambisjonen var å samle statistikken og formidle den samlet videre, men det 

medførte for mye arbeid og den videresendes slik man mottar den. Om vedtakssak så går det 

videre til kommunestyret (Rælingen 2017). 

 

Skedsmo kommune forteller i samtale med revisjonen at avdelingssjef for sykehjemstjenestene tok 

over lederansvaret for Nedre Romerike KAD og legevakten høsten 2015 (opprettet som eget 

programområde i Helse og sosialsektoren: Avdeling for akuttmedisinske tjenester). Avdelingssjefen 

for sykehjem hadde ansvar for å følge opp samarbeidskommuner i forbindelse med Lindrende enhet 

                                                

 

 
23

 Viser blant annet fordeling av konsultasjoner mellom innbyggere fra de ulike kommunene. 
24

 Statistikken bekreftes i samlet årsrapport for KAD og legevakten for 2016.  
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og et lignende samarbeidsfora for KAD og legevakten ble etablert. Det organiseres felles møter for 

de tre enhetene (kommunen bekrefter to årlige møter). I møtene rapporteres det om utfordringer, 

legedekningen, akuttforskriften, ekstra planlegging m.m. Statistikken tar også for seg 

tjenestekvaliteten og kommunene kan følge med på utfordringene vertskommunen har i forhold til 

tjenesten som tilbys.  

3.2.3 Kommunens kommunikasjon med legevakttjenestens brukere 

I legevakttjenesteavtalen finner man 2010-avtalen, punkt 5 i avsnitt to, om Rælingen kommunes 

ansvar: «Rælingen kommune skal sørge for informasjon til egne innbyggere og fastleger om 

legevakttilbudet».  

 

I skriftlig e-postsvar opplyser Rælingen kommune at det ikke er etablert kommunikasjon med 

brukerne utover det at alle innbyggerne i kommunen er potensielle brukere av legevakten, mens 

faktiske brukere vil være de som har behov for akutt legehjelp utenom fastlegens åpningstid. 

Rælingen kommune tar imot og videresender evt. klager fra innbyggerne til behandling hos 

legevakten.  

 

Kommunen har opprettet ny prosedyre for klager fra legevakttjenesten, se beskrivelse i skjema 

over. Revisjonen mottok fire e-poster med klager fra legevaktbrukere, tre av e-postene var fra 

høsten 2016/vinter 2017 som alle omhandler lang kø/ventetid og en av e-postene beskriver et ikke 

eksisterende køsystem. Etter hva revisjonen forstår stammer noen av klagene fra tiden hvor Ahus 

skadelegevakt ble innlemmet i legevakten. Dette medførte noe ekstra kø og klager. Den fjerde e-

posten er datert november 2017 hvor Rælingen kommunelege ønsker kopi av klager tilsendt fra 

kommunens innbyggere for å følge med på hva de er misfornøyd med – opprettes som egen rutine 

(Rælingen 2017). 

 

I samtale med revisjonen opplyser kommunen at brukerråd ikke har vært et tema. Brukerne 

oppfordres aktivt til å gi tilbakemelding - ikke bare når de har en klage (Rælingen 2017). 

 

I skriftlig e-postsvar informerte kommunen at fastlegene har kontakt med de fleste pasienter som 

også mottar tjenester fra legevakten. Legevakterfaringer blir ofte meddelt fastlegen. Fastlegene har 

mulighet til å videreformidle disse uformelle tilbakemeldingene på de faste møtene med kommunen 

(LSU eller til kommuneoverlegen direkte). 

 

I samtale med revisjonen opplyser kommunen at fastlegene er sentrale for Rælingens informasjon 

om hvordan brukerne og samarbeidspartnerne opplever at legevakten fungerer (bruker/innbygger). 

Det gjelder tilbakemelding fra pasientene selv og epikrisen etter gjennomførte konsultasjoner som 

sendes fra legevakt til fastlege. Fastlegen er avhengig av en god beskrivelse i epikrisene slik at man 

har et grunnlag for å vurdere legevaktkonsultasjonen. Indirekte er det slik at fastlegen har god 

oversikt over hvordan det fungerer. Direkte så har man klager som går til kommunen. Det nye her er 

at man får tilsendt klagene fra Rælingens innbyggere ifm. legevakten (Rælingen 2017).  
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Skedsmo opplyser i samtale med revisjonen at de har mottatt forespørsel fra Rælingens 

kommuneoverlege vedrørende statistikk over hvilke fastleger som bruker legevakten ofte (Skedsmo 

2018).  

 

Rælingen kommune har videre en veileder for brukerundersøkelser, se beskrivelse i skjema over. 

Rælingen kommune opplyser i samtale med revisjonen at de ikke innhenter informasjon og det 

gjennomføres ingen brukerundersøkelser. Kommunen har underrettet Skedsmo kommunes 

kommunedirektør som ønsker å gjennomføre en undersøkelse med tilbakemelding fra innbyggerne. 

Kommunedirektøren sjekket videre med Helsedirektoratet som har igangsatt undersøkelse om bruk 

av legevakttjenester. Kommunedirektøren ønsker å avvente Helsedirektoratets undersøkelse før 

man igangsetter lokale brukerundersøkelser som ofte er store og tidkrevende prosjekt (Rælingen 

2017). 

 

Høsten 2017 ble det gjennomført en undersøkelse mot fastlegene i Skedsmo kommune, men ikke i 

Rælingen kommune. Denne undersøkelsen omfattet ikke legevakten. 

3.3 Vurderinger 

Revisjonens undersøkelse viser at avtalens ordlyd er knapp når det kommer til kontraktsoppfølging. 

Etter revisjonens vurdering hindrer det ikke Rælingen kommune fra å følge opp tjenesteleveringen i 

kontrakten i tråd med anerkjente internkontrollprinsipp og god kontraktforvaltning. 

 

Videre viser revisjonens gjennomgang av kommunens skriftlige rutiner at de er kommet på plass i 

løpet av denne forvaltningsrevisjonen, samt at det har vært varierende oppfølging av legevakten i 

perioden 2010 til 2018. Revisjonens vurdering er at oppfølging av tjenesteleveringen har bedret seg 

fra 2015 og frem til 2018, hvor den anses tilfredsstillende.  
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4 BEREGNING AV KOSTNADER 

4.1 Innledning 

Problemstilling 2 er beskrivende, og det er derfor ikke utarbeidet revisjonskriterier for 

problemstillingen.  

 

Problemstilling 2 

Hvordan beregnes kommunens kostnader for kjøp av legevakttjenester? 

 

4.2 Fastsetting av pris for kjøp av legevakttjenester 

Rælingen kommunes kjøp av legevakttjenester fra Skedsmo er forankret i leveranseavtalen datert 

11. november 2010, samt i tilleggsavtaler av 14. februar 2012 og 12. juni 2013 (Skedsmo 2010).  

 

Deltakerkommunene Skedsmo, Rælingen, Fet, Lørenskog og Enebakk betaler samme pris per 

innbygger for kjøp av legevakttjenester fra Nedre Romerike legevakt. I Enebakk er det kun tettstedet 

Flateby som er tilknyttet legevakten, og som tas med i beregningene. Revisjonen får opplyst at det 

er vanlig å beregne lik kostnad per innbygger i avtaler om tjenester på tvers av kommuner 

(Rælingen 2017b; Skedsmo 2015). 

 

Skedsmo kommune fastsetter prisen årlig ved å budsjettere legevaktens inntektsbehov fra 

deltakerkommunene, og dividere dette med antall innbyggere som sogner til legevakten. Se formel: 

 

 

𝑝𝑟𝑖𝑠 =
𝑏𝑢𝑑𝑠𝑗𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑡 𝑖𝑛𝑛𝑡𝑒𝑘𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑘𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑒𝑛𝑒 

𝑎𝑛𝑡. 𝑖𝑛𝑛𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒
 

 

Skedsmo gir deltakerkommunene mulighet til å gi tilbakemelding på pris i forbindelse med budsjettet 

(Rælingen 2017b). Tabell 1 viser Skedsmo kommunes beregning av pris per innbygger for 2016: 
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Tabell 5: Skedsmo kommunes beregning av pris for 2016 

Kommune Budsj. inntekt  

(mill.kroner) 

Antall innbyggere Pris per innbygger 

Skedsmo 12.22 52 242 234 

Rælingen 4.06 17 357 234 

Fet 2.65 11 311 234 

Lørenskog 8.30 35 490 234 

Enebakk (Flateby) 0.82 4 109 199 

Sum 28.06 120 509  
Kilde: Skedsmo kommune (2015) Prissetting Nedre Romerike legevakt 2016 av 1. juli 2015 

 

Tabellen viser at Skedsmo kommune beregnet samme pris for alle deltakerkommunene i 2016. 

Prisen til Enebakk kommune er justert fordi det kun er innbyggerne i tettstedet Flateby som sogner 

til legevakten.  

 

Diagram 1 viser prisen Skedsmo kommune har fastsatt per innbygger i perioden 2011 til 2018. 

Diagram 1: Fastsatt pris per innbygger i perioden 2011 til 2018 

 
 

Kilde: Utarbeidet av revisjonen på bakgrunn av notat fra Skedsmo 1. juli 2015 og budsjettnotat for 2018 
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Prisen har økt med 56 prosent i perioden 2015 til 2018, fra 210 til 329 kroner per innbygger. I 

perioden 2010 til 2015 steg prisen til sammenligning med 35 prosent fra 155 til 210 kroner per 

innbygger. 

 

Prisøkningen fra og med 2015 er begrunnet med tiltak som følge av økte krav til kvalitet i 

akuttmedisinforskriften. Legevakten har blant annet erstattet helsesekretærer med sykepleiere og 

anskaffet egen bil til utrykninger. Videre skyldes prisøkningen at Ahus la ned sin skadelegevakt, at 

pensjonsvilkår for leger er endret, samt nye vilkår for betaling av nødnett (Skedsmo 2015; Rælingen 

2016). 

4.3 Rælingen kommunes kostnader til kjøp av legevakttjenester  

Tabellen under viser Rælingen kommunes faktiske kostnader per innbygger til Nedre Romerike 

legevakt i perioden 2011 - 2017. 

 

Tabell 6: Rælingen kommunes kostnader per innbygger 

År Kostnader 

(mill. Kr) 

Antall 
innbyggere 

Pris per 
innbygger 

2011 2.47 15 920 155 

2012 2.75 16 170 170 

2013 3.19 16 420 194 

2014 3.28 16 806 200 

2015 3.61 17 185 210 

2016 3.80 17 426 218 

2017 5.51 17 730 311 
Kilde: Rælingen kommune 

 

Tabellen viser at Rælingen kommunes kostnader har steget med 68 prosent fra 2014 til 2017 fra 

3.28 til 5.51 millioner kroner. 

 

Skedsmo kommune opplyser at deltakerkommunene i 2016 og 2017 fikk ekstra regning på grunn av 

økte kostnader til nødnettet og legevaktbil, på til sammen 0.6 og 1.9 millioner kroner (Skedsmo 

2018). Disse regningene kom i tillegg til avtalt pris for kjøp av legevakttjenester. Ifølge Skedsmo 

kommune er disse regningene tatt opp med de ulike deltakerkommunene uten mye motstand 

(Skedsmo 2018). Leveranseavtalen punkt tre slår fast at Skedsmo kommune kan fakturere for en 

andel av kostnadene dersom det oppstår ekstraordinære driftssituasjoner eller behov for 

ekstraordinære investeringer som følge av pålegg, føringer eller faglige anbefalinger. 

 

Rådmannen i Rælingen kommune har, i saksframlegg til komité for helse og sosial datert 24. august 

2016, sammenlignet kostnadene til legevakten med tilsvarende kostnader hos Sørum og Nittedal 

kommune. Begge disse kommunene driver legevakt i egenregi. Sammenligningen viste at Rælingen 

hadde en forholdsvis rimelig legevakt i 2015. I 2015 betalte Nittedal og Sørum kommune 
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henholdsvis 234 og 416 kroner per innbygger for legevakt, mot 210 kroner per innbygger i 

Rælingen. 

 

Rælingen kommune oppgir at alle deltakerkommunene er opptatt av å holde kostnadene på et 

akseptabelt nivå, og at kommunestyret følger med på kostnadsutviklingen. Det er vanskelig å 

sammenligne legevaktens kostnader med andre kommuner, fordi legevaktkostnader ikke er skilt ut i 

KOSTRA. Rælingen peker likevel på at sammenligningen med kostnadene til Nittedal og Sørum 

tyder på at legevakten ikke er dyr i drift (Rælingen 2017a). 

4.4 Nedre Romerike legevakts driftsresultat i perioden 2014 – 2016 

Tabell 7 gir en oversikt over legevaktens driftsinntekter og -utgifter, samt driftsresultatet i perioden 

2014 til 2016. Tallene er hentet fra Skedsmo kommunes regnskap for årene 2014 – 2016. 

 

Tabell 7: Nedre Romerike legevakts driftsresultat (millioner kroner) 

Kommune 2014 2015 2016 

Innbetaling:    

Skedsmo 10.11 13.11 14.09 

Fet 2.16 2.35 2.62 

Enebakk 0.69 0.73 0.81 

Rælingen 3.28 3.61 4.04 

Lørenskog 6.86 7.38 8.42 

Totalt innbetalt 23.10 27.18 29.99 

Øvrige inntekter25 5.62 6.45 6.79 

Totale 
driftsinntekter 

28.72 33.63 36.77 

Totale driftsutgifter 27.96 32.36 37.34 

Netto driftsresultat 0.77 1.27 -0.57 
Kilde: Skedsmo kommunes regnskap 2014 - 2016 

Tabellen viser at legevakten hadde et positivt netto driftsresultat i årene 2014 og 2015 på 

henholdsvis 0.77 og 1.27 millioner kroner. I 2016 hadde legevakten et negativt driftsresultat på -0.57 

millioner kroner. I 2016 sto kommunenes innbetalinger for 82 prosent av inntektene til legevakten. 

                                                

 

 
25

 Blant annet betaling fra brukere 
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Diagram 2 er utarbeidet av revisjonen for å sammenligne deltakerkommunenes innbetalinger per 

innbygger jf. tabell 6. Innbetalt beløp per innbygger er utregnet ved å dividere kommunenes 

innbetalinger til Skedsmo kommune med antall innbyggere bygger per 1. januar i driftsåret (SSBs 

tabell 06913).  

 

Innbetalt beløp per innbygger avviker noe, 0 - 5 kroner per innbygger, i forhold til Skedsmos 

budsjetterte pris. Dette skyldes at Skedsmo benytter innbyggertall året før pluss 1 prosent når 

prisen fastsettes. I diagrammet nedenfor benyttes faktisk antall innbyggere per 1. januar i driftsåret.  

 

Diagram 2: Sammenligning av kommunenes innbetaling  

 

 
Kilde: Skedsmo kommunes regnskap 2014 – 2016; SSB Tabell: 06913: Folkemengde 1. januar 

 

Diagrammet viser at Skedsmo kommune har betalt inn mer enn de andre kommunene per 

innbygger i 2015 og 2016. Skedsmo betalte henholdsvis 254 og 268 kroner per innbygger disse 

årene, mens de andre kommunene betalte om lag 210 og 232 kroner per innbygger. I 2014 betalte 

alle kommunene omtrent like mye per innbygger. 
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I 2016 er det er et avvik mellom kostnadene som Rælingen har regnskapsført (218 kroner per 

innbygger) og inntektene som Skedsmo har ført i sitt regnskap (232 kroner per innbygger). Ifølge 

Rælingen skyldes dette at kostnader og inntekter vedrørende kjøp av legevaktbil er ført på ulike år i 

de to kommunene. Skedsmo har ført disse inntektene i 2016, mens Rælingen har ført tilsvarende 

kostnader i 2017 (Rælingen 2017).  

4.5 Behandling av økonomiske resultat 

Nedre Romerike legevakt er en del av Skedsmo kommunes organisasjon, og behandles derfor 

regnskapsmessig som en hvilken som helst annen kommunal avdeling. Det vil si at et positivt eller 

negativt netto driftsresultat inngår i kommunens regnskapsresultat (e-post fra Skedsmo kommune, 

29. november 2017). 

 

Ifølge leveranseavtalens punkt 3 kan Skedsmo kommune, etter nærmere drøftinger med Rælingen, 

avregne mot Rælingen dersom årsregnskapet viser et avvik i forhold til budsjett. Avregningen skjer 

enten ved tilleggsfaktura eller ved tilbakeføring av for mye betalt beløp (Skedsmo 2010). 

 

Skedsmo kommune har ikke satt opp en avregning for legevakten i perioden 2010 – 2017, og har 

følgelig ikke skrevet ut tilleggsfaktura eller tilbakeført for mye betalt beløp i perioden. I intervju med 

revisjonen begrunner Skedsmo dette med kommunens tolking av avtaleteksten. Skedsmo vurderte 

at bakgrunn av at ordlyden «kan» ble benyttet i leveranseavtalen ble det ikke foretatt en avregning. 

Skedsmo opplyser også at Rælingen ikke har etterspurt verken årsregnskap eller avregning i 

perioden 2010 – 2017, og at legevakten i tidligere år har gått i minus (Skedsmo 2018). 

 

Rælingen kommune opplyser at de har etterspurt begrunnelser og nærmere utregninger for 

kostnadene til legevakten fra Skedsmo kommune både i møter og per e-post i forbindelse med 

budsjettbehandlinger. Kommunen har blant annet mottatt en utreding om pris datert 1. juli 2015, 

felles årsberetning for legevakten og Kommunal akutt døgnenhet (KAD) for 2016 og budsjett for 

2018 (Rælingen 2017b).  

 

Skedsmo kommune forklarer at Rælingen ikke har fått tilsendt årsregnskapet til legevakten siden de 

ikke har etterspurt dette spesifikt. Årsregnskapet er offentlig, og andre kommuner som har etterspurt 

dette har fått det tilsendt (Skedsmo 2018).  

 

Rælingen kommune mener at prinsippet ved samarbeid mellom kommuner om tjenester bør være 

at et eventuelt overskudd settes på et bundet fond og tilbakeføres senere år. Dette er praksis for 

kommunesamarbeidene Kommunal akutt døgnenhet (KAD) og lindrende enhet. Kommunen 

påpeker at det er mest ryddig og enkelt om fondsføring praktiseres likt for alle samarbeidsenhetene 

(Rælingen 2017a). 
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4.6 Oppsummering 

Undersøkelsen viser at alle deltakerkommunene betaler samme pris per innbygger for kjøp av 

legevakttjenester fra Skedsmo kommune. Skedsmo kommune fastsetter prisen årlig ved å 

budsjettere inntektsbehovet fra deltakerkommunene, og dividere dette med antall innbyggere som 

sogner til legevakten.  

 

Prisen for legevakttjenestene var forholdsvis stabil fra 2010 til 2015, men økte deretter med 56 

prosent fram til 2018, fra 210 til 329 kroner per innbygger. Økningen skyldes blant annet tiltak som 

Skedsmo har iverksatt for å øke kvaliteten på legevakttjenestene i tråd med nye krav i 

akuttmedisinforskriften. 

 

Skedsmo kommune har ikke har satt opp en avregning for Nedre Romerike legevakt i perioden 

2010 - 2017 i tråd med kontraktsvilkår i leveranseavtalens punkt 3 om avregning. Rælingen 

kommune har heller ikke etterspurt dette. Legevakten hadde et positivt netto driftsresultat på 

henholdsvis kroner 0.76 millioner og 1.3 millioner kroner i 2014 og 2015, og et negativt resultat på 

kroner - 0.57 millioner kroner i 2016. Legevaktenes driftsresultat inngår i Skedsmo kommunes 

regnskapsresultat på linje med andre enheter i kommunen.  

 

Konsekvensen av at kommunene ikke har fulgt opp kontraktsvilkåret om avregning i perioden 2010 

til 2017 er at det er usikkert om Rælingen har betalt for mye eller for lite i forhold til antall 

innbyggere. Undersøkelsen tyder likevel på at Rælingen kommune hadde en forholdsvis rimelig 

legevakt fram til 2016.  
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5 LEGEVAKT I ET BRUKERPERSPEKTIV 

5.1 Revisjonskriterier 

Rælingen kommune er har ansvar for å tilby en forsvarlig døgnåpen legevakttjeneste til alle 

personer som oppholder seg på kommunens område jf. Helse – og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 

3-5 og akuttmedisinforskriften § 6.  

 

I rundskriv til akuttmedisinforskriften (Nr: I-2015-5) går det frem at kommunene står fritt til å 

samarbeide om legevaktsordningen, men at kommunens organisering av legevakt må vurderes på 

bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse. Blant annet skal sykdoms- og skadeforekomst, tilgang 

til og kompetanse hos legevakt, ambulansetjeneste og sykehus vurderes i risiko- og 

sårbarhetsanalysen. I rundskrivet presiserer departementet også at kommunen må sikre at 

legevakten er tilstrekkelig bemannet, og at legebemanningen må vurderes slik at beredskapen blir 

ivaretatt. Ifølge legeforeningen er en risiko- og sårbarhetsanalyse viktig for å sikre at 

legevakttilbudet er dimensjonert ut i fra de reelle behovene, og at problemområder identifiseres og 

løses (DNL 2015 s. 1).  

 

Nedre Romerike legevakt er en enhet i Skedsmo kommune, og det er dermed Skedsmo kommune 

som har ansvaret for internkontroll med legevakten. Rælingen kommune bør, som ansvarlig for 

legevakttjenester til alle som oppholder seg i kommunen, sørge for å bli underrettet om 

internkontrollen og om kvaliteten på tjenestene.  

 

Kommunene bør gjennomføre kontrollaktiviteter for å sikre en forsvarlig legevaktstjeneste. Med 

kontrollaktiviteter menes alle tiltak kommunen iverksetter for å ivareta internkontrollen med 

tjenesten. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 3 pålegger 

kommunen en plikt til å sørge for at virksomheten har på plass et eget styringssystem eller 

internkontrollsystem som blant annet innebærer at virksomheten selv evaluerer og korrigere sine 

aktiviteter, jf. § 8 og 9.  

 

En mer brukerorientert forvaltning, som er i samsvar med innbyggernes behov, er et sentralt mål for 

regjeringen (Prop. 1 S (2017-2018) KMD, 17). Krav om brukerorientering inngår i Helse- og 

omsorgstjenesteloven med forskrifter. Formålet med loven er blant annet å sikre at tjenestene er 

tilpasset den enkelte brukers behov. I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten er det presisert at tjenesten skal evalueres på bakgrunn av erfaringer fra 

pasienter, brukere og pårørendes erfaringer, jf. § 8, bokstav d. 

 

Ut fra gjennomgangen over legges følgende kriterier til grunn for den tredje problemstillingen:  
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Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har Rælingen kommune oversikt over 

hvordan ordningen fungerer for brukerne? 

 

 

 Kommunen bør sørge for at det utarbeides en 
risiko- og sårbarhetsanalyse av  

o sykdom- og skadeforekomst  
o tilgang til legevakt 
o kompetanse hos legevakt 
o bemanning 

 
 Kommunen bør sørge for å bli underrettet om 

de kontrollaktiviteter som gjennomføres med 
hensikt å sikre en forsvarlig legevakttjeneste for 
alle som oppholder seg i Rælingen kommune.  

 

 Kommunen bør sørge for at det innhentes 
informasjon fra brukerne om hvordan 
legevakttjenesten fungerer.  

 

5.2 Funn 

5.2.1 Internkontroll som sikrer forsvarlige tjenester 

Rælingen kommune oppgir i svar på spørsmål at Skedsmo kommune i avtalen mellom Skedsmo og 

Rælingen påtar seg ansvar for å levere tjenester i tråd med lov og forskrift (epost 1.12.17).  

 

Det pekes i intervju på at Rælingen kommune har etterspurt internkontrollrutinene uten at Skedsmo 

kommune har fulgt dette opp, men det er usikkerhet rundt årsaken til dette. Skedsmo kommune 

oppgir på sin side at de ikke kjenner seg igjen i at Rælingen har etterspurt internkontrollrutinene 

uten at de har fått det.  

 

Det pekes videre på at det fremstår for Rælingen kommune som at legevakten har gode rutiner, 

men Rælingen har enda ikke mottatt dokumentasjon som bekrefter dette. Rælingen kommune 

ønsker at internkontroll skal inn som et fast tema på de halvårlige møtene om legevakten. Her 

redegjør legevakten muntlig for rutiner og internkontroll på konkrete saker som tas opp. Legevakten 

oppleves som åpne om utfordringene de har og de har beskrevet rutiner for Rælingen kommune. 

Utfra disse beskrivelsene forstår Rælingen at det er et system i bakgrunnen som benyttes, men 

Skedsmo kommune benevner ikke dette som et internkontrollsystem. Når kommunen kjøper 

tjenester fra private, så etterspør kommunen internkontrollsystemet og samme krav bør kunne 

stilles til kommunale samarbeidspartnere.  

 

Skedsmo kommune bekrefter i intervju at de er usikre på hva som menes med 

internkontrollsystemet. Skedsmo peker på at internkontrollen på området foreløpig er spredt, og 

enda ikke samlet i RiskManager som er kommunens kvalitets- og internkontrollsystem.  
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Et parallelt eksempel oppgis i intervju å være samarbeidet om Romerike krisesenter IKS hvor 

Rælingen kommune har vært opptatt av at internkontrollen dokumenteres. Kommunen har blitt 

forelagt internkontrollsystemet til krisesenteret, etter en lang prosess. Det pekes på at kommunen 

ikke i like stor grad har vektlagt en tilsvarende forespørsel på legevaktområdet fordi kommunen 

antar at Skedsmo kommune har orden på sin internkontroll, og stoler på at Skedsmo kommune 

drifter legevaktordningen som de skal.  

 

Rælingen oppgir at de jevnlig mottar rapportering som pasientklager, statistikk over tjenestetilbud, 

rutiner for å sikre turnusleger og bakvakt, som antyder at Skedsmo kommune har kontroll. Men 

Rælingen har ikke mottatt en overordnet oversikt som omfatter alt. Kommunen har mottatt 

legevaktstatistikk de siste fem årene – med ujevne intervaller. Det bør nevnes at over en halvannet 

års-periode (2014-15) mottok ikke Rælingen kommune noe data/statistikk til tross for gjentatte 

purringer. Det var vanskelig for legevakten å trekke ut data fra journalsystemene, men det endret 

seg da legevakten fikk ny programvare. Erfaringsmessig følger kommunen tettere opp 

internkontrollen når kommunale tjenester er satt ut i f.eks. IKS-selskaper/andre selskapsformer.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse  

Rælingen kommune oppgir i intervju at det ikke har blitt gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS-analyse) og kjenner heller ikke til om Skedsmo kommune har gjennomført dette. Rælingen 

kommune har altså ikke mottatt ROS-analyse fra Skedsmo kommune, men har mottatt mye 

tallmateriale om legevakttjenesten fra Skedsmo de siste årene.  

 

Ellers oppgir kommunen i e-post til revisjonen at ulike forhold rundt legevakten er vurdert i 

forbindelse med ulike politiske saker, samt at det er sett på legevaktens egne vurderinger av 

bemanning opp mot oppgaver og innbyggertall. Blant annet har det blitt gjort noen vurderinger rundt 

tilgang til (lokalisering av) legevakt, av kompetanse og bemanning, samt at fagråd legevakt har 

gjennomgått statistikk om sykdom- og skadeforekomst. 

 

Skedsmo kommune oppgir på sin side at det har blitt gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse 

av legevaktstjenesten for Skedsmo. Nedre Romerike legevakt har utarbeidet en risiko- og 

sårbarhetsanalyse av egen virksomhet når det gjelder særlig sårbare områder for legevakten. I 

tillegg har kommunen gjennomført en ROS-analyse for helse- og sosialsektoren, der også 

legevakten er nevnt. Samlet sett ser ROS-analysene på risiko for brann, bortfall av IT-systemer, 

strøm og telefon, katastrofer, manglende lege på vakt, sykdomsutbrudd i befolkningen, svikt i 

pasientmottak, samt trussel mot ansatte. 

 

Videre peker Skedsmo på at drift av legevakt baserer seg på anbefalinger fra Nasjonalt 

kompetansesenter for legevakts-medisin. Legevakten har gjennom mange år deltatt i møter og 

konferanser med de andre legevaktene i landet for å sørge for så kvalitetsmessig og driftsmessig 

god legevakt som mulig. Det er i tillegg utarbeidet en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for 

hele regionen som utgangspunkt for regional helseberedskapsplan. Denne er akkurat revidert og er 

til politisk behandling i Skedsmo kommune nå, derfor ikke vedlagt. Den 2. februar 2018 avholder 

Regionalt beredskapsforum et møte for å gjennomgå hva som finnes av ROS-analyser i de ulike 

kommunene, særlig på områder det er naturlig å samarbeide om. Det er også i gang en ny prosess 
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for revisjon av delavtale 11 (med AHUS) og interkommunalt samarbeid på det akuttmedisinske 

området. 

5.2.2 Informasjon fra brukerne 

Rælingen kommune oppgir både i intervju og e-post at det ikke innhentes informasjon og at det ikke 

har blitt gjennomført noen brukerundersøkelse for legetjenestene. Rælingen kommune har en egen 

veileder som sier at alle tjenester som gjennomføres skal ha en brukerundersøkelse. Kommunen 

klarer ikke gjennomføre brukerundersøkelser for alle tjenester, men oppgir at dette som 

hovedprinsipp er ønskelig. Spesielt innenfor helse og omsorg. Skedsmo kommune oppgir i intervju 

at det ikke innhentes brukertilbakemeldinger fra legevakten, men at kommunen mottar flere 

tilbakemeldinger fra brukerne. Når det gjelder brukerundersøkelser har Skedsmo gjennomført dette 

for andre helse- og sosialavdelinger, blant annet for fastlegene, men ikke for legevakten ennå.  

 

Rælingen kommunen oppgir i e-post til revisjonen at fastlegenes erfaringer med kommunikasjon 

med legevakten, samt eventuell respons de har fått fra sine pasienter, innhentes i forbindelse med 

møte i LSU. Dette fremgår også i referatene fra LSU kommunen har tilsendt revisjonen. Det pekes 

videre i intervju på at fastlegene er sentrale for Rælingens informasjon om hvordan brukerne og 

samarbeidspartnerne opplever legevakten (bruker/innbygger). Det gjelder både tilbakemelding fra 

pasientene selv og epikrisen etter gjennomførte konsultasjoner som sendes fra legevakt til fastlege. 

Fastlegen er avhengig av en god beskrivelse i epikrisene slik at man har et grunnlag for å vurdere 

legevaktkonsultasjonen. Indirekte er det slik at fastlegen har god oversikt over hvordan det fungerer. 

Brukere av de kommunale tjenestene har også mulighet til å sende klage direkte til kommunen. 

Brukere oppfordres aktivt til å gi tilbakemelding - ikke bare når de har en klage. 

5.3 Revisjonens vurdering 

Det går frem i rundskriv til akuttmedisinforskriften at kommunens organisering av legevakt må 

vurderes på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), der blant annet sykdoms- 

og skadeforekomst, tilgang til og kompetanse hos legevakt skal vurderes. Revisjonens 

undersøkelse viser at Rælingen kommune ikke har sørget for at dette har blitt gjennomført i 

Rælingen. Kommunen har gjort noen relevante risikovurderinger rundt legevaktsordningen, men 

dette er oppstykket og ikke systematisk gjennomført. Dette fører etter revisjonens vurdering til at 

kommunen har for liten oversikt over sentrale forutsetninger for hvordan ordningen fungerer for 

brukerne. 
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Nedre Romerike legevakt er en enhet i Skedsmo kommune, og det er dermed Skedsmo som har 

ansvaret for internkontroll med legevakten. Rælingen kommune bør, som ansvarlig for 

legevakttjenester til alle som oppholder seg i kommunen, sørge for å bli underrettet om 

internkontrollen. Dette innebærer blant annet å kjenne til kontrollaktiviteter som skal sikre en 

forsvarlig legevakt. Undersøkelsen viser at Rælingen oppgir å ha etterspurt å få dokumentert 

internkontrollrutinene på området uten at dette har ført frem, noe Skedsmo kommune ikke kjenner 

seg igjen i. Samtidig oppgir Skedsmo kommune at de er usikre på hva det siktes til når 

internkontrollsystemet etterspørres og oppgir at deres internkontroll på området enda ikke er samlet 

i nytt kvalitets- og internkontrollsystem. Rælingen kommune har gjennom samarbeidsmøter fått et 

inntrykk av at legevakten fungerer godt. Etter revisjonens vurdering fører manglende 

dokumentasjon av internkontrollsystemet til at Rælingen kommune har et utilstrekkelig grunnlag for 

å vurdere legevakttilbudets forsvarlighet overfor brukerne. 

 

Til sist er det krav i lov og forskrift om brukerorientering som skal sikre at tjenestene er tilpasset den 

enkelte brukers behov. Undersøkelsen viser at verken Skedsmo eller Rælingen innhenter 

informasjon direkte fra brukerne. Per i dag involverer Rælingen kommune brukerne i sin kommune 

gjennom tilbakemeldinger via fastlegene som møter kommunen i LSU, samt at innbyggere har 

mulighet til å sende klage, eller gi andre tilbakemeldinger, direkte til kommunen. Revisjonens 

vurdering er at annenhåndsinformasjon via fastlegene og sporadiske tilbakemeldinger fra 

enkeltbrukere ikke i stor nok grad sikrer kommunen en tilstrekkelig oversikt over hvordan ordningen 

fungerer for brukerne.  
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Til Erik Bratlie, leder av kontrollutvalget i Lørenskog kommune 

  
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) sitt formål er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker 

som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjonen i kommuner og fylkeskommuner. Vi ønsker videre å 

være en interesseorganisasjon som kan synliggjøre og kanalisere medlemmenes interesser til lokale 

og sentrale myndigheter. Vi er særlig opptatt av å synliggjøre og styrke kontrollutvalgets rolle som 

bestiller av revisjonsoppdrag.  

FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen har i dag 166 kommuner og 9 

fylkeskommuner som medlemmer. I tillegg er det 22 kontrollutvalgssekretariat som er 

medlem. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget sekretariat 

med en generalsekretær lokalisert i Oslo. 

Vi mener det viktig at kontrollutvalgene gis muligheten til å være direkte representert i en 

organisasjon som kan ivareta utvalgets rolle og funksjon i det kommunale 

egenkontrollsystemet. Styret i FKT er derfor sammensatt med lik fordeling av politiske (KU-) 

representanter og sekretariat. Det eksisterer pr. i dag ingen andre organisasjoner som 

organiserer kommunale kontrollutvalg. 

  

FKT har som målsetting at alle landets kommuner skal være medlemmer i FKT, og vi har i denne 

sammenhengen registrert din kommune som et potensielt medlem. 

  
Foruten å være et faglig serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning, kan vi tilby: 

 Konferanser: Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en sekretariatskonferanse. I 2017 

arrangerte vi også en regional konferanse på Vestlandet.  

 Veiledere: For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av 
revisjonsoppdrag og påse-ansvar overfor revisor, har vi utviklet flere veiledere.  

 Opplæring og undervisningsmateriell: Fra 2020 tar vi sikte på å kunne tilby særskilte 

kurs/opplæring for kontrollutvalgsledere.  

  

Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisasjonens vedtekter. Vi har også 

lagt ved en mal for forslag til sak som kan legges fram for kontrollutvalget.  

  

Innmelding i FKT gjøres via hjemmesiden:  www.fkt.no/bli-medlem.  Her finner du også en oversikt 

over våre kontingentsatser. 

  

Vi vil samtidig minne om at FKT sin fagkonferanse og årsmøtet i år er lagt til 29.-30. mai.  

Konferanseprogram og påmeldingsskjema finner du her 
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Vh Anne-Karin Femanger Pettersen 

Generalsekretær 

__________________________ 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 

Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo  |  E-post: fkt@fkt.no  |  Tlf.: 41471166  

|www.fkt.no  |  www.twitter.com/@FKT_no  

  
FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat 
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