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Arkivsak-dok. 15/00107-12 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nannestad kontrollutvalg 13.06.2018 

ORIENTERING FRA PPT- TJENESTEN 

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

Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har innkalt enhetsleder for PPT- tjenesten for å be om en orientering 
vedrørende virksomheten.  

Sak 15/18
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Arkivsak-dok. 17/00060-6 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nannestad kontrollutvalg 13.06.2018 

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN - 
BARNEVERNTJENESTEN - ORGANISERING, RESSURSBRUK, 
SAKSUTVIKLING, SAKSBEHANDLING OG INTERNKONTROLL 

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

Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapporten – Barneverntjenesten - organisering, ressursbruk, 
saksutvikling, saksbehandling og internkontroll 

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

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten – Barneverntjenesten - 
organisering, ressursbruk, saksutvikling, saksbehandling og internkontroll den 
14.6.17, sak 23/17. 

Kommunestyret behandlet saken i møte 21.09.2017, sak 66/17, og fattet følgende 
vedtak: 

Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger. 

Rapporten har følgende anbefalinger: 

1. Kommunen bør foreta en grundig vurdering av om barnevernstjenestens
organisering er tilstrekkelig robust til å takle de utfordringer tjenesten står
overfor, særlig sett i lys av tidvis høyt sykefravær og turnover i tjenesten.

Sak 16/18
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2. Kommunen bør sørge for at risikovurderinger gjennomføres systematisk og 
dokumenteres i tilstrekkelig grad i tråd med lov og forskrift. 

 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en orientering vedrørende saken - hvor det 
bes om en status på kommunestyrets vedtak i sak 66/17. 
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SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende fire problemstillinger:  

 

1. Hvordan er barnevernet organisert og hva er ressursbruken? 

2. Hva er omfanget av meldinger, undersøkelser og ulike typer hjelpetiltak i tjenesten i perioden 

2013-2016?  

3. I hvilken grad overholdes barnevernlovens frister for behandling av meldinger og 

undersøkelser? 

4. I hvilken grad har barneverntjenesten etablert et tilfredsstillende system for internkontroll?  

 

Formålet med undersøkelsen er å gjennomgå barneverntjenestens organisering og utvikling, og å 

vurdere i hvilken grad barnevernet i Nannestad har etablert et tilstrekkelig system og praksis for 

internkontroll.  

 

Undersøkelsen baserer seg på dokumentgjennomgang, gjennomgang av KOSTRA-tall og intervju 

med ledere og medarbeidere i barneverntjenesten.  

Revisjonens oppsummering  

Organisering, ressursbruk og saksutvikling 

 
 

 Problemstillinger: 1. Hvordan er barnevernet organisert og hva er ressursbruken? 

2. Hva er omfanget av meldinger, undersøkelser og ulike typer 

hjelpetiltak i tjenesten i perioden 2013-2016?  

 

 

Barneverntjenesten i Nannestad er organisert i team med spesialisering innenfor de ulike fasene av 

saksgangen hhv. undersøkelse, oppfølging av hjelpetiltak og omsorgstiltak. Tjenesten hadde ved 

årsskiftet 2016/2017 14,6 årsverk fordelt på 15 personer.  

 

Saksmengden i barnevernet har økt jevnt og trutt siden 2012, med en «topp» i 2013. Revisjonens 

informanter opplever at saksmengden er høy¸ sakene stadig mer komplekse og at de er for få 

personer til å løse oppgavene. Tidvis høyt sykefravær øker saksmengden per person ytterligere. 

Både i 2014 og i 2016/2017 opplever tjenesten at de er i en sårbar situasjon. Undersøkelsen viser 

at dette blant annet får konsekvenser som mindre tilgjengelige ledere og mangelfull oppfølging- og 

evaluering av hjelpetiltak. Når oppfølgingen svekkes, kan dette igjen føre til at barn ikke får det rette 

tiltaket og/eller at kostnadene for kommunen blir høyere enn nødvendig. Flere peker også på at det 

svekker det forebyggende arbeidet og at kompetanseutvikling blir nedprioritert.  
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Barneverntjenestens budsjett har økt med over 9 millioner kroner siden 2012. Kommunen har årlig 

brukt over budsjett, særlig høy var merforbruket i 2014. Innleie av konsulenter på grunn av 

sykefravær og mange alvorlige og komplekse saker beskrives å være hovedårsakene til dette.  

 

Undersøkelsen viser at Nannestad har høyere netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år enn både 

landsgjennomsnittet, fylket, Eidsvoll og Gjerdrum. Dette kan igjen ha sammenheng med at det er 

forskjellig behov for barneverntjenester i de ulike kommunene.  Kostratall for 2016 viser at 

Nannestad har en høyere andel meldinger, undersøkelser og tiltak (ift innbyggere i alderen 0-17 år) 

sammenlignet med Eidsvoll, Gjerdrum, Nes, fylket og landsgjennomsnittet. Årsakene kan være 

flere. Forskjeller i befolkningssammensetning og levekår, forskjeller når det gjelder tidlig innsats og 

forebygging og forskjeller i utøvelse av det barnefaglige skjønnet kan være med å forklare 

forskjellene.  

I KOSTRA skilles det mellom tiltak som ikke innebærer plassering utenfor hjemmet og tiltak som 

innebærer plassering utenfor hjemmet. De fleste barneverntiltak er hjelpetiltak som gis i hjemmet. 

Majoriteten av hjelpetiltakene i Nannestad kjøpes av private virksomheter som kommunen har 

rammeavtale med. Tiltakene og effekten av disse følges opp av barnevernstjenestens tiltaksteam. 

Nannestad kjøper hjelpetiltak for ca. 4 millioner i året. Revisjonen får opplyst at det er under 

planlegging å ansette egne familieveiledere når tjenestens lokalisering er avgjort. Muligheten for å 

etablere et interkommunalt team som tilbyr hjelpetiltak er også til diskusjon.  

 

Når barnet plasseres utenfor hjemmet er fosterhjem det mest brukte tiltaket.  Fosterhjem og andre 

type plasseringer utenfor hjemmet er den største utgiftsposten i barnevernet (inkl. iverksatte 

hjelpetiltak for disse barna).  Utgiftene til plasseringer utenfor hjemmet har økt med omtrent 1 million 

kroner fra 2014 til 2016.  

 

Nannestad ligger sammen med Nes, i øverste sjikt av sammenligningskommunene når det gjelder 

plasseringer utenfor familien (ift innbyggere 0-17 år). Nannestad har imidlertid en lavere andel barn 

som bor i fosterhjem sett i forhold til det totale antall barn med barneverntiltak i den enkelte 

kommune. 

 

Meldinger og undersøkelser 

 

I 2016 gjennomgikk barnevernet samtlige meldinger innen fristen på en uke og 92 prosent av 

undersøkelsene ble konkludert innen fristen på 3 måneder.  

 

Problemstilling 3 Revisjonskriterier 

I hvilken grad overholdes barnevernlovens frister 

for behandling av meldinger og undersøkelser? 

 

 Meldinger til barneverntjenesten skal 
gjennomgås innen en uke. 

 Undersøkelser skal gjennomføres innen tre 
måneder, utvidet til seks måneder ved 
særlige tilfeller. 
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Internkontroll 

 

Undersøkelsen viser at barneverntjenesten de siste årene har gjennomgått et kvalitetsløft, med mer 

struktur, kvalitetssikring og fokus på dokumentasjon.  

 

Revisjonens undersøkelse viser blant annet at barneverntjenesten i Nannestad:  

 Har en organisering hvor oppgaver og ansvar er tydelig avklart og nedfelt skriftlig.  

 Har høy formell fagkompetanse og flere erfarne saksbehandlerne.  

 Legger til rette for opplæring, kurs og etterutdanning, selv om det kan være vanskelig å finne 

tid til dette.   

 Har tidvis mange sykemeldte og tidvis høy turnover.  

 Opplever at rekruttering er krevende (særlig erfarne saksbehandlere), og at det kan være 

vanskelig å få leid inn konsulenter ved behov for bistand 

 Har en god tilbakemeldingskultur og en kultur preget av åpenhet, involvering, medvirkning 

og fleksibilitet 

 Har skriftlige rutiner/sjekklister som jevnlig revideres og tett veiledning og oppfølging av 

saksbehandlerne. 

 Har god oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller brudd på 

lovkrav og setter inn tiltak for å redusere risikoen. 

 Overvåker og gjennomgår internkontrollen for å sikre at den fungerer og bidrar til forbedring 

av tjenesten. Blant annet brukes fagsystemet Familia for å holde oversikt og oppdage avvik. 

 Ikke gjør systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser eller dokumenterer gjennomføring og 

resultater av disse 

 Ikke har etablert et system for systematisk innhenting av informasjon fra oppdragstakere 

eller samarbeidspartnere internt i kommunen. 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon  

Nannestad barneverntjeneste har hatt en god utvikling når det gjelder overholdelse av 

saksbehandlingsfrister for meldinger og undersøkelser og stadig flere barn får dermed avklart sin 

rett til hjelp innen lovens frister. Det imidlertid ennå saker som ikke behandles innen de frister som 

loven setter, noe som er et forbedringspotensial.  

 

Problemstilling 2 Revisjonskriterier 

I hvilken grad har barneverntjenesten etablert et 

tilfredsstillende system for internkontroll og 

følges det i praksis?  

 

 Internkontrollen skal kunne 
dokumenteres, være oppdatert og 
tilgjengelig (§5) 

 Internkontrollen skal være i henhold til 
kravene satt i forskrift om internkontroll 
(§4) 
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Revisjonen vurderer det videre slik at barneverntjenesten i Nannestad langt på vei har en 

internkontroll på plass, men at det er et forbedringspotensial før systemet fullt ut fyller forskriftens 

krav.  

 

Undersøkelsen viser at ledelsen har god oversikt over risikoområder i tjenesten og det settes inn 

tiltak for å redusere graden av risiko. Kartlegging og vurdering av risiko gjennomføres imidlertid ikke 

systematisk eller dokumenteres skriftlig slik forskrift om internkontroll § 3 og 5 krever. Revisjonen er 

av den oppfatning at mer systematikk og bedre dokumentasjon vil kunne bidra til å styrke 

internkontrollen i tjenesten og i siste instans, kvaliteten på de oppgaver og tjenesten som utføres.  

Sett i lys av at både virksomhetsleder og fagleder nå slutter, er gode systemer og dokumentasjon 

desto viktigere.  

 

Revisjonen vil videre peke på at organiseringen med inndeling/spesialisering i team ikke synes å 

fungere etter hensikten i perioder med vakanser, høyt sykefravær, og/eller turnover, og at risikoen 

for mangler, lovbrudd og dårligere kvalitet på tjenestene øker. 

Konklusjon 

Revisjonen konkluder med at barnevernet i Nannestad i stor grad overholder barnevernlovens frister 

for behandling av meldinger og undersøkelser. Videre konkluderes med at barneverntjenesten er på 

god vei mot en tilfredsstillende internkontroll.  

Rådmannens uttalelse til rapporten 

Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er mottatt den 1. juni 2017 og 

dette er vedlagt rapporten.  

 

Rådmannen vurderer at rapporten gir en god beskrivelse av Nannestad barneverntjenestens 

organisering, ressursbruk, saksutvikling og bruk av internkontroll.  
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen har revisjonen følgende to anbefalinger: 

 

1. Kommunen bør foreta en grundig vurdering av om barnevernstjenestens organisering er 

tilstrekkelig robust til å takle de utfordringer tjenesten står overfor, særlig sett i lys av tidvis 

høyt sykefravær og turnover i tjenesten. 

2. Kommunen bør sørge for at risikovurderinger gjennomføres systematisk og dokumenteres i 

tilstrekkelig grad i tråd med lov og forskrift.  

 

 

 

Jessheim, 1. juni 2017 

 

 
 

 

 



16/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Barneverntjenesten - organisering, ressursbruk, saksutvikling, saksbehandling og internkontroll  - 17/00060-6 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Barneverntjenesten - organisering, ressursbruk, saksutvikling, saksbehandling og internkontroll  : Rapport Nannestad_endelig

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

BARNEVERNTJENESTEN  Side 1 

 

1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og formål 

Med utgangspunkt i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 og vedtak i kontrollutvalget 02.11.16 

(sak 47/16) har revisjonen gjennomført en forvaltningsrevisjon innen området barnevern. 

Kontrollutvalget vedtok prosjektplan for gjennomføringen av prosjektet i møte 08.02.17 (sak /2017).  

 

I Nannestad kommunes årsrapport (2015) vises det til at barneverntjenesten har utfordringer når det 

gjelder å utføre undersøkelser og oppfølging av tiltakssaker i henhold til de frister og retningslinjer 

som gjelder.  Det pekes på at det har vært høy arbeidsbelastning i virksomheten og at flere i 2015 

sa opp sin stilling, blant annet på bakgrunn av et høyt og vedvarende arbeidspress.   

 

Riksrevisjonen gjennomførte i 2011-2012 (Dokument 3:15, 2011–2012) en undersøkelse av det 

kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler. Undersøkelsen viste at svakheter i 

barnevernets arbeid blant annet skyldtes utilstrekkelig saksbehandlingskapasitet, mangelfulle rutiner 

og svak oppfølging fra barnevernleder. Undersøkelsen avdekket også at få barneverntjenester har 

god internkontroll.  

 

Formålet med undersøkelsen er å gjennomgå barneverntjenestens organisering og utvikling, og å 

vurdere i hvilken grad barnevernet i Nannestad har etablert et tilstrekkelig system og praksis for 

internkontroll.  

1.2 Problemstillinger og avgrensninger 

Undersøkelsen har fire problemstillinger:  

 

1. Hvordan er barnevernet organisert og hva er ressursbruken? 

2. Hva er omfanget av meldinger, undersøkelser og ulike typer hjelpetiltak i tjenesten i perioden 

2013-2016?  

3. I hvilken grad overholdes barnevernlovens frister for behandling av meldinger og 

undersøkelser? 

4. I hvilken grad har barneverntjenesten etablert et tilfredsstillende system for internkontroll?  

 

De første to problemstillingene er beskrivende og uten revisjonskriterier. I den første 

problemstillingen redegjøres det for tjenestens organisering, inkludert bemanning og sykefravær. 

Redegjørelsen inneholder også en beskrivelse av utfordringer knyttet til bemanning slik de oppleves 

av ledere og medarbeidere i tjenesten.   Den andre problemstillingen redegjør for saksutvikling og 

bruk av ulike typer hjelpetiltak i tjenesten. I tillegg sammenlignes omfang av ulike typer 

barnevernstiltak i Nannestad med nabokommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes, fylket og snittet for 

landet uten Oslo. I problemstilling tre undersøker vi i hvilken grad barneverntjenesten overholder 

barnevernlovens krav til tidsfrister for gjennomgang av bekymringsmeldinger og undersøkelser.  I 

den siste problemstillingen undersøkes om barneverntjenesten har et tilfredsstillende system for 
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internkontroll, herunder om internkontrollen fungerer i praksis. Undersøkelsen tar utgangspunkt i 

kravene som settes i forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om 

barneverntjenester og som blant annet omhandler følgende:    

 

i) Tydeliggjøring av ansvar, oppgaver, myndighet og mål for barnevernet 

ii) Vedlikehold og oppfølging av kunnskap og ferdigheter 

iii) Oppfølging av medarbeidere 

iv) Rutiner/verktøy for å sikre overholdelse av barnevernloven  

v) Forebygging og oppfølging av sykefravær 

vi) Risikovurdering og avvikshåndtering 

1.3 Kilder til revisjonskriterier 

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

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

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

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

rutiner og hva som ansees som god forvaltningsskikk på området.  

 

I denne undersøkelsen er revisjonskriteriene blant annet utledet fra følgende kilder: 

- Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) 

- Forskrift 14. desember 2005 nr. 584 om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om 

barneverntjenester.   

1.4 Oppbygging av rapporten 

Rapporten er inndelt i sju kapitler.  

 

Kapittel en og to, inneholder innledning og metode. I kapittel tre redegjøres kort for barnevernets 

oppgaver.  Kapittel fire omhandler organisering av barneverntjenesten, herunder bemanning. 

Kapittel fem tar for seg ressursbruk og saksutvikling. Det neste kapitlet, kapittel seks, undersøker 

tjenestens etterlevelse av tidsfrister for saksbehandlingen, mens det siste kapitlet gjennomgår 

kommunens internkontroll på barnevernområdet. Kapittel fire og fem er deskriptive og således uten 

kriterier og vurderinger.  

 

De to siste kapitlene (seks og syv) som besvarer undersøkelsens problemstilling tre og fire, er 

utformet med revisjonskriterier, beskrivelse av fakta og revisjonens vurdering. Revisjonens samlede 

vurdering og konklusjon, samt anbefalinger, er presentert i rapportens sammendrag først i 

rapporten. 

 

Rådmannens høringssvar følger som vedlegg til rapporten og omtales i sammendraget foran i 

rapporten. 
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2 METODE  

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001- Standard for forvaltningsrevisjon1 som er 

fastsatt i styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden definerer hva som er god 

revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon.  

2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

Undersøkelsen bygger på gjennomgang av KOSTRA-tall, dokumentanalyse og intervju med leder 

og saksbehandlere i kommunens barneverntjeneste. 

Statistikk- og dokumentanalyse  

Revisjonen bruker analyseverktøyet Framsikt for behandling og analyse av kommunens nøkkeltall. 

På barnevernsområdet dreier det seg i all hovedsak om tall fra SSBs Kommune-Stat-Rapportering 

(KOSTRA). Revisjonen har valgt ut nøkkeltall med utgangspunkt i undersøkelsens problemstillinger. 

Tallene sammenlignes med tall for et utvalg nabokommuner, hhv. Gjerdrum, Eidsvoll og Nes samt 

fylket og landsgjennomsnittet uten Oslo2.  I tillegg har revisjonen gjennomgått relevante dokumenter 

fra Nannestad kommune opp mot de ulike problemstillingene.  

Intervju 

Det er gjennomført intervju med virksomhetsleder i barneverntjenesten, fagleder, teamleder og 5 

saksbehandlere, i alt 8 intervjuer. Intervjuene ga utfyllende informasjon om tjenesten og tjenestens 

utvikling, saksbehandling og internkontroll, samt noen av de utfordringer de ansatte opplever at 

tjenesten står overfor. 

2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

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

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

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

revisjonens vurderinger og konklusjoner.  

 

Informasjonen om kommunens arbeid etter barnevernloven er gitt av nøkkelpersoner med 

førstehånds kunnskap om kommunens oppgaver og arbeid på området. Gjennom intervjuer er den 

skriftlige dokumentasjonen supplert og nyansert med beskrivelser og forklaringer av 

dokumentasjon, arbeidsprosesser og utfordringer i arbeidet. Det ble skrevet referat fra intervjuene 

og informantene har fått anledning til å korrigere og rette opp eventuelle feil og misforståelser. 

                                                

 

 
1
 Standarden bygger på internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper vedtatt av International 

Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og The Institute of Internal Auditors (IIA). 
2
 Tallene for 2016 er foreløpige innrapporterte tall. 
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Informantene har bekreftet at innholdet i referatet er korrekt. Det følger av revisjonens metodikk at 

verifiserte referater er å anse som fakta på lik linje med annen skriftlig dokumentasjon.  
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3 GENERELT OM BARNEVERNETS OPPGAVER 

Barnevernets ansvar og oppgaver er definert i barnevernloven (lov 17. juli 1992 nr. 100 om 

barneverntjenester). I lovens formålsbestemmelse § 1-1, heter det at loven skal:  

- sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 

nødvendig hjelp og omsorg til rett tid 

- bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. 

Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. Statens ansvar for 

barnevernet er delt mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne-, ungdoms- og 

familieetaten, fylkesmannen og fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Det statlige 

barnevernet har blant annet som oppgave å bistå barneverntjenesten i kommunen med plassering 

av barn utenfor hjemmet (i fosterhjem, familiehjem, beredskapshjem eller barneverninstitusjon), og 

har ansvar for å drive institusjoner. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har det 

overordnede ansvaret for barnevernet. 

 

Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til et statlig organ 

(barnevernloven § 2-1). Barneverntjenesten skal følge nøye med de forhold barn lever under, og har 

ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for 

å søke avdekket omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige 

problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. Tjenesten skal videre gjennomgå 

meldinger og foreta undersøkelser, treffe vedtak om frivillige hjelpetiltak, treffe akuttvedtak og 

forberede saker for fylkesnemnda.  

 

Når barnevernet får en bekymringsmelding, skal det avklares innen en uke om barnevernet skal 

sette i gang en undersøkelse eller om meldingen skal henlegges. En undersøkelse skal etter loven 

gjennomføres innen tre måneder, men i særlige tilfeller kan fristen utvides til seks måneder. 

Undersøkelsen anses som gjennomført når saken enten er henlagt, det foreligger et vedtak om 

hjelpetiltak eller når saken er fremlagt for fylkesnemnda for sosiale saker, jf. § 6-9 i barnevernloven. 

Det store flertall av barnevernssaker gjelder hjelpetiltak med samtykke, mens tvangsutøvelse er 

unntaket (Lindboe 2012). Hjelpetiltak kan f.eks. være råd og veiledning, barnehageplass, 

støttekontakt eller avlastningstiltak i hjemmet. 

 

Videre har barneverntjenesten ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er 

tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da i samråd med foreldrene 

formidle plass i fosterhjem eller institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom foreldrene 

ikke samtykker til plassering utenfor hjemmet må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for 

barnevern og sosiale saker. Det er likevel den kommunale barneverntjenesten som utreder saken, 

og som skal iverksette slike tiltak.  
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Barneverntjenesten skal også følge opp unge over 18 år som har vært i fosterhjem eller institusjon, 

og som ønsker oppfølging fra barneverntjenesten i perioden 18 til 23 år. 

 

Figuren under viser gangen i en barnevernssak fra melding mottas av barneverntjenesten til 

oppfølging av iverksatte tiltak.  

 

Mange kommuner har også etablert barnevernvakt som er barnevernets akuttberedskap på 

kveldstid og i helger. Nannestad kommune er del av Romerike barnevernvakt sammen med øvrige 

kommuner på Romerike.  

 

Barnevernloven § 3-1 første ledd stiller krav til kommunens ansvar når det gjelder forebyggende 

arbeid blant barn og unge. Barnevernet har etter § 3-1 annet ledd et spesielt ansvar for å søke 

avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan 

unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. Barneverntjenesten har også en plikt i henhold til 

barnevernloven § 3-2 til samarbeid med andre deler av forvaltningen blant annet gjennom å gi råd 

delta i planlegging og i aktuelle samarbeidsorganer slik at andre deler av forvaltningen ivaretar sine 

oppgaver og sitt ansvar. 
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Figur 1 Saksgang i barneverntjenesten 

Kilde: regjeringen.no 

 

Meldingsfasen 

•Barneverntjenesten mottar bekymringsmelding om et barn 

•Alle kan melde inn, og offentlige ansatte har en særskilt plikt om å melde inn 

•Skal gjennomgås og vurderes innen en uke 

Undersøkelsesfasen 

•Barnverntjenesten oppretter undersøkelsessak 

• Samtaler med barn, foreldre og relevante aktører 

• Undersøkelsene skal være ferdig innen 3 måneder, med unntak i 
særlige tilfeller 

Tiltaksfasen 

•Barnevernet fatter tiltak etter barnevernloven 

• Fremmer sak for Fylkesnemd og iverksetter vedtak fattet der 

• Tiltaksalternativer følger kapittel  4 i barnevernloven 

Oppfølgingsfasen 

•Barneverntjenesten følger opp iverksatte tiltak 

•Oppdaterer tiltaksplaner og omsorgsplaner 

• Jevnlige vurderinger av tiltaket 
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4 ORGANISERING OG RESSURBRUK  

I dette kapitlet besvares undersøkelsens første problemstilling:  

 

 Hvordan er barnevernet organisert og hva er ressursbruken? 

 

Først vil vi redegjøre for organisering og bemanning av barnevernstjenesten i Nannestad kommune. 

Deretter redegjør vi for tjenestens økonomi og ressursbruk, både over tid og dels sammenlignet 

med nabokommunene Gjerdrum, Eidsvoll og Nes, kostragruppe 7, Akershus fylke og landet uten 

Oslo.  

4.1 Overordnet organisering av kommunen 

Kommunen foretok i 2015 en omfattende omorganisering hvor 21 virksomheter fordelt på tre 

områder ledet av hver sin kommunalsjef ble redusert til 10, hvorav barnevern ble trukket ut som en 

egen virksomhet. Rådmannens ledergruppe består etter omorganisering av virksomhetslederne og 

tre stabsledere for hhv. organisasjon og utvikling, økonomi og styring, og plan og strategi. De 10 

virksomhetene rapporterer direkte til rådmannen. Rådmannen har oppfølgingsansvar overfor alle 

virksomhetsledere og stabsledere i Nannestad kommune (saksfremlegg 66/15 omorganisering av 

Nannestad kommune). 

 

Omorganiseringen hadde virkning fra 1. januar 2016. Organiseringen fremgår av kartet under:  
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Figur 2 Organisering Nannestad kommune 

 

 
Kilde: Nannestad kommune 

4.2 Organisering av barneverntjenesten 

Barneverntjenesten ble omorganisert i 2015 og trukket ut som egen virksomhet, underlagt 

kommunalsjef for oppvekst og kultur. Med ny organisering av hele kommunen i 2016 ble 

virksomheten direkte underlagt rådmann.  

 

Virksomhetsleder (barnevernleder) opplyser at noe av bakgrunnen for omorganiseringen av 

tjenesten var et ønske om å skille ut barneverntjenesten som en særegen tjeneste med en 

tydeligere økonomikontroll og synliggjøring av barneverntjenestens særegne oppgaver og 

budsjettbehov. Leder viser til at barneverntjenestens behov og status nok kunne bli «litt borte» i 

rapporter og tall fra alle de andre virksomhetene under oppvekst og kultur. 

4.2.1 Fra generalistmodell til teaminndeling 

Siden 2010 har barnevernstjenesten vært organisert i tre team, hhv. team for undersøkelser og 

mottak, team for tiltak og team for omsorg.  Organiseringen fremkommer av kartet under:  
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Figur 3 Organisering av barneverntjenesten i Nannestad 

 
 

Teamorganisering innebærer at man enten jobber med undersøkelser, oppfølging av hjelpetiltak 

eller oppfølging av barn i fosterhjem, institusjon o.l. I intervjuene trekkes det frem at 

teamorganisering har bidratt til en tydeligere spisskompetanse hos den enkelte og generelt bedre 

kvalitet i tjenesten.  Frem til 2010 var tjenesten organisert etter generalistmodellen. I en slik modell 

jobber saksbehandlerne med alle prosessene i en barnevernssak fra undersøkelse, til oppfølgingen 

av hjelpetiltak eller omsorgstiltak. I intervju pekes det på at en av ulempene med 

generalistmodellen, er at oppgaver lettere kan bli skjøvet på eller ikke gjort, som for eksempel 

oppgaver knyttet til fosterhjemsoppfølging. Det pekes på at teamorganisering bidrar til bedre kvalitet 

samt økt kontinuitet og forutsigbarhet for barna og deres familier.  

 

Barnevernleder peker videre på at utviklingen i barneverntjenesten de siste årene med flere og mer 

komplekse saker har gjort spesialisering helt nødvendig; «det er ikke mulig å gå tilbake til 

generalistmodellen» sier hun.  Også flere andre peker på at spesialisering er helt nødvendig for å 

gjøre en god jobb i dagens barnevern.  

 

En fare ved spesialisering er imidlertid at graden av spesialisering kan bli for høy og man mister 

helheten. Barnevernleder viser til at denne faren forsøkes redusert ved at man overlapper 

hverandre i enkelte oppgaver slik at kompetansen og kunnskapen om den enkelte familie overføres 

mellom de ulike teamene. Hun understeker også at det forventes at saksbehandlerne er fleksible og 

forberedt på å hjelpe til der det trengs. Leder forteller at undersøkelsesgruppen, på grunn av mye 

sykefravær i de andre teamene, for tiden er mer eller mindre generalister i praksis. 

 

Virksomhetsleder  

Team 
undersøkelse/mottak 

Team Tiltak Team Omsorg 

Fagleder 

Kontorfaglig 
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4.2.2 Teamenes oppgaver 

Gjennomgang og avklaring av meldinger gjøres av ledergruppen bestående av virksomhetsleder, 

fagleder og teamleder. Gruppen vurderer og beslutter om en melding henlegges eller skal 

undersøkes videre. Meldinger som skal undersøkes videre fordeles til saksbehandlerne i  

undersøkelsesteamet.  

Undersøkelsesteamet 

Teamet har ansvar for å gjøre videre undersøkelser i en sak hvor det er meldt bekymringsmelding 

og behandle saken innen barnevernlovens frister.   

 

Dersom saken konkluderes med vedtak etter barnevernlovens § 4-4, utarbeider saksbehandler en 

tiltaksplan for vedtaket og saken følges videre opp av tiltaksteamet.  

Tiltaksteamet 

Tiltaksteamets ansvar og oppgave er å sørge for at vedtatte hjelpetiltak iverksettes og følge opp 

både barna, familiene og de som jobber med selve tiltaket i familien.   

 

Nannestad kjøper i dag de aller fleste hjelpetiltak privat3. Kommunens familieteam (fra 2016 del av 

kommunens forebyggende helsevern) ble tidligere «brukt» til mye dette, men revisjonen får opplyst 

at de nå skal jobbe mer forebyggende.  Barnevernet forespør imidlertid alltid først familieteamet, 

men dersom de ikke har kapasitet eller rett kompetanse, sendes oppdraget ut på anbud.  

 

Virksomhetsleder opplyser til revisjonen at det er planlagt å ansette egne familieveiledere, fremfor å 

kjøpe tjenester privat. Dette skal ifølge leder iverksettes når barneverntjenestens videre lokaliteter 

er avgjort4. Det pågår også en dialog blant barnevernlederne på Øvre Romerike om muligheten for å 

etablere et interkommunalt team som kan tilby hjelpetiltak tilsvarende de som i dag kjøpes privat 

(Tertialrapport 1. tertial 2016).  

Omsorgsteamet 

Dette teamets ansvar er å følge opp barn som bor i fosterhjem (eller andre type plasseringer), sette 

inn hjelpetiltak i fosterhjemmet ved behov, støtte og veilede fosterforeldre og følge opp foreldre som 

har mistet omsorgen for barnet/barna.   

 

I tillegg har også temaet ansvar for ettervern, dvs. følge opp de som etter fylte 18 år fortsatt hjelp fra 

barnevernet. Dette arbeidet består blant annet av å bistå i prosessen fra fosterhjem over i egen 

bolig og koordinering med Nav, DPS og andre hjelpeinstanser.  

 

                                                

 

 
3
 Kommunen har sammen med de andre ØRIK-kommunene rammeavtale med et utvalg leverandører. 

Revisjonen får opplyst at hvert enkelt tiltak skreddersys til barnet og/eller familien og konsulenter velges på 

bakgrunn av kompetanse, pris og erfaring. 
4
 Barnevernet har i dag lokaler i brakker bak rådhuset. 
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4.2.3 Kommunens/barnevernets ansvar for forebygging  

Barnevernloven § 3-1 (1992) slår fast at kommunen har ansvar for å følge med på barns og unges 

oppvekstsvilkår og sette inn tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.  

 

Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og 

emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. 

 

Barnevernleder opplyser at alle skoler og barnehager har hver sin kontaktperson og at det er 

minimum ett møte pr. halvår, de fleste har flere. I slike møter foregår anonyme drøftinger og 

veiledning av personale vedrørende barn i risikosone. Videre deltar barnevernleder i SLT-gruppe, 

samarbeidsforum med ledere i BUP og kommunesamarbeid. Det er også faste samlinger med 

helsesøstertjenesten, PPT, rus -og psykisk helsetjeneste, politi, støttetjenester, NAV med flere. 

Tjenesten deltar to ganger årlig på samarbeidsmøte med barnehagestyrerne, og tilbyr kurs og 

deltakelse på personalmøter på forespørsel og kapasitet til både barnehager og skole. 

Barneverntjenesten har også deltatt i utarbeidelse av brosjyre for kommunen «Hva gjør du når du er 

bekymret for et barn»?  

4.3 Bemanning  

Barnevernstjenesten i Nannestad hadde per 1. januar 2017 14,6 årsverk fordelt på 15 stillinger, i 

tillegg til en vakant stilling.  

 

Tabellen under viser utviklingen i antall årsverk siden 2013. 

 

Tabell 1 Årsverk Nannestad barneverntjeneste 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 Jan 2017 

Faste 

årsverk 

12,30 12,80 14,40 14,90 14,6 

Midlertidige 

årsverk 

 5,60    

Kilde: Nannestad kommune  

 

 

Midlertidige årsverk er finansiert gjennom styrkningsmidler fra Fylkesmannen. Alle stillinger er 

rapportert5 til KOSTRA.  

I tillegg til virksomhetsleder, fagleder, en merkantil ansatt og en vikar fordeler bemanningen seg per 

01.01.17 som følger:  

                                                

 

 
5
 De midlertidige stillingene er nå ansatt i faste stillinger og rapportert. Kommunens andel av barnevernvakten 

er ikke rapportert til KOSTRA. Det er ukjent om det er justert for sykefravær utover 3 måneder. Vakant stilling i 

omsorgsteamet er rapportert med 50 % som det er ansatt vikar i (e-post fra barnevernleder). 
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 Undersøkelsesteamet: teamleder samt fire saksbehandlere 

 Tiltaksteamet: fem saksbehandlere 

 Omsorgsteamet: to saksbehandlere  

I mars 2017 fikk tjenesten tildelt to nye stillinger til tiltaksteamet.  

 

Revisjonen får opplyst at våren 2017 har flere samtidig sagt opp sin stilling. Både virksomhetsleder, 

fagleder og en av saksbehandlerne i undersøkelsesteamet slutter i sine stillinger våren/sommeren 

2017. Revisjonen får opplyst at ny virksomhetsleder er tilsatt og begynner i stillingen 10. april 2017. 

Nåværende virksomhetsleder blir i sin stilling frem til 10. mai 2017.  

 

Figuren under viser barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk i Nannestad, nabokommunene 

Eidsvoll, Gjerdrum og Nes samt landsgjennomsnittet uten Oslo. Indikatoren sier noe om 

saksmengden per ansatt.  

  

Figur 4 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 

 

 
Kilde: Kostra/Framsikt 

 

Tallene viser at saksmengden i Nannestad er høy sammenlignet med nabokommunen Gjerdrum, 

fylket og landsgjennomsnittet. Saksmengden per ansatt var særlig høy i 2012 og 2013, men har de 

siste årene gått i retning av færre barn med undersøkelse eller tiltak per saksbehandler.  

 

I intervjuer vises det til at tjenesten tross bedre kapasitet likevel oppleves som underbemannet og at 

arbeidsbelastningen pr. saksbehandler er høy.  Det vises til at saksmengde generelt ligger over 

2012 2013 2014 2015 2016

Nannestad 27,1 29,7 23,4 20,3 21,7

Eidsvoll 29,6 29,9 24,9 22,1 23,7

Gjerdrum 13,2 19,6 15,6 15,6 12,7

Nes (Ak.) 22,1 21 24,4 20,6 24,1

Landet uten Oslo 18,1 17 16,4 16,2 15,5

Akershus 0 0 0 0 15,2
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anbefalt saksnivå pr. ansatt6 og over landsgjennomsnittet i KOSTRA (jf. figur 2). Tidvis høyt 

sykefravær medfører at saksmengden i perioder reelt sett er enda høyere.  

Revisjonen har bedt om informasjon om sykefraværet, både utvikling de siste fire årene og 

sykefravær på revisjonstidspunktet.  Tabellen under viser sykefraværet de siste årene.  

 

Tabell 2 Sykefravær 2013-2016, barneverntjenesten  

Sykefravær 

i prosent 

2013* 2014 2015 2016 

Nannestad  17,82 8,02 9,83 

 

Kilde: Nannestad kommune 

*) Statistikk ikke tilgjengelig på grunn av overgang til nytt lønns- og personalsystem (Kilde: Nannestad barnevern, 

årsrapport 2016) 

 

Sykefraværet var særlig høyt i 2014 med 17,82 prosent.  Flere av de som i 2014 var sykemeldt sa 

av ulike grunner senere opp sin stilling. I 2016 var sykefraværet i barnevernstjenesten på 9,83 mot 

7,53 for kommunen som helhet (Nannestad kommune årsrapport 2016). 

 

Virksomhetsleder viser til at tjenesten igjen (vinteren/våren 2017) er i en sårbar situasjon, med 6 

sykemeldinger, hvorav 2 langtidssykemeldte. Sykemeldingene fordeler seg slik:  

 

 Ansatt 1: 50 % sykmeldt i jobb, 50 % tilbake etter påske i ordinært arbeid. 100 % tilbake i 
tiltaksgruppe pr. 10. mai.  

 Ansatt 2: 40 % sykmeldt 

 Ansatt 3: 60 % sykmeldt  

 Ansatt 4: 20 % sykmeldt  

 Ansatt 5: 100 % sykmeldt  

 Ansatt 6: 100 % sykmeldt  
 

Virksomhetsleder opplyser i intervju at det er spesielt tiltaksteamet og i noen grad omsorgsteamet 

som har utfordringer med sykefravær, mens undersøkelsesteamet er mer «robust».  Per 1. april 

2017 er det kun 1, 9 personer på jobb i tiltaksteamet mens resterende er sykmeldt. 

 

De som revisjonen har intervjuet viser til at det er ulike årsaker til sykefraværet, men at 

stressbelastning over tid er en av flere forklaringer. 

 

Mens denne revisjonen pågikk fikk tjenesten tildelt to nye stillinger til tiltaksteamet. Ifølge brev til 

rådmannens ledergruppe (datert 16.03.2017) vil dette bidra til en reduksjon av saker til 18,2 pr. 

                                                

 

 
6
 Det vises her til fagforeningens (FO) anbefalinger om 9-15 saker pr. ansatt i helt årsverk. Det vises også til 

at dette praktiseres ulikt i de kommunale barnevernstjenestene og at det ikke er besluttet fra departementet 

på nåværende tidspunkt (rapport til rådmannens ledergruppe, 16.03.17). 
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årsverk i året, sikre lovpålagte krav og nødvendig kvalitet i størst mulig grad. Videre er den vakante 

stillingen i omsorgsteamet lyst ut for andre gang. Det er gitt tilbud i forhold til denne stillingen, og 

den er besatt 100 prosent fra 1.juni 2017.  Leder viser til at kapasiteten i tjenesten vil være noe 

forbedret når dette er på plass. Dersom økningen i barnevernssaker øker, vil dette imidlertid ikke 

være en tilstrekkelig økning påpeker leder.  

4.4 Konsekvenser av opplevde bemanningsutfordringene/sykefravær 

I intervju vises det til at sykefravær og det som beskrives som en langvarig underbemanning har 

konsekvenser både for de ansatte, kvaliteten på arbeidet som gjøres og i siste instans; for barna og 

familiene. Under følger en redegjørelse for konsekvenser slik lederne og medarbeidere i 

barneverntjenesten beskriver det. 

Flere saker per person 

De mange sykemeldte har medført at fagleder og flere av medarbeiderne i undersøkelsesteamet 

har gått inn som saksbehandlere i tiltaksteamet. Samtlige har etter hva revisjonen forstår, flere 

saker enn hva de opplever som overkommelig, noe som igjen øker faren for utbrenning og 

sykemeldinger. Både fagleder og teamleder opplyser at de som en følge av dette er mindre 

tilgjengelige for oppfølging og veiledning av saksbehandlerne enn det som er ønskelig.  

Mangler og svekket kvalitet  

Tjenesten er organisert i team med spesialister innenfor hvert område. Samtlige av revisjonens 

informanter peker på at det reduserer kvaliteten på arbeidet når man må overta oppgaver for et 

annet team. «Kompetansen på tiltak er ikke like spisset; man er best på undersøkelsesoppgaver» 

sier en. Informantene forteller også at blir det mindre tid til å følge opp egne primæroppgaver når 

man må overta oppgaver fra andre team. En av informantene sier:  

Akkurat nå er det propper i saksbehandlingen på grunn av fravær og vakanse i de ulike teamene. 

Tiltaksgruppa kan bli sittende med fosterhjemssaker som egentlig omsorgsgruppa skulle ha hatt. 

Barnevernleder viser til at tjenesten særlig har utfordringer med å følge opp hjelpetiltak og evaluere 

tiltaksplaner; oppgaver som er tillagt tiltaksgruppa. Tall fra Fagsystemet Familia viser at det per 

31.03.17 var 5 barn med hjelpetiltak uten tiltaksplan, i mai (11.05.17) hadde dette tallet økt til 12. I 

mars var det 11 barn med hjelpetiltak som ikke var blitt evaluert, i mai var dette redusert til 2.  

 

Dette bekreftes av saksbehandlerne revisjonen har intervjuet; de har ikke kapasitet til å evaluere 

hjelpetiltakene godt nok, eller opprettholde et tett nok samarbeid med familiene. Som eksempel 

vises til at man kanskje ikke snakker med det aktuelle barnet, men innhenter informasjon om barnet 

fra andre instanser. Eller at det går for lang tid mellom kontaktpunkter, og man går glipp av 

informasjon eller mister eller reduserer flyt i saken. Det kan også være vanskeligere å få tak i hva 

som er kjerneproblemet hos barnet eller i familien, og en kan dermed stå i fare for å sette inn tiltak 

på symptomer og ikke på det som er hovedproblemet. Alt dette kan igjen øke risikoen for at 

tiltakene varer lenger enn nødvendig, eller at barna/familien ikke får det tiltaket som er mest 

hensiktsmessig. Flere påpeker at dette igjen kan medføre høyere kostnader for kommunen enn 

nødvendig, uten at det er lett å vise til konkrete tall på dette.   
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Det er også tidvis utfordringer når det gjelder oppfølging av barn i fosterhjem og ikke alle barn får 

den oppfølgingen de har krav på. Tall fra fagsystemet Familia viser at det per 31.03.17 var 11 barn 

som ikke hadde fått den oppfølgingen de har krav på. Per 11.05.17 var dette tallet redusert til 7.  

 

Det pekes også på at mange sykemeldinger og underbemanning i enkelte situasjoner kan føre til at 

man opplever å måtte gå på kompromiss med egen forståelse av hva man ideelt sett ønsker å 

gjøre. 

 

Videre trekkes det frem at manglende kapasitet fører til at det ikke blir tilstrekkelig tid til 

kompetanseheving og etterutdanning. Innføring av nye metoder og verktøy kan også være 

vanskelig å få til i pressede perioder. 

Forebyggende arbeid 

Det vises også i intervjuer til at barneverntjenestens mulighet til å være tidlig inne svekkes med 

mange sykemeldte. Flere peker på at det for tiden er lite tid til å gjennomføre samarbeidsmøter med 

andre kommunale tjenester og lite tid til tverrfaglig arbeid. 

Etterslep eller manglende dokumentasjon i Familia 

Det vises også til at kapasitetsmangel og sykefravær i enkelte tilfeller fører til etterslep med hensyn 

til dokumentasjon i fagsystemet Familia. Selv om det er satt av bunden tid til dette må man prioritere 

andre oppgaver; «ting glipper ikke, men oppgavene blir ikke ferdigstilt like fort som ønskelig» 

forteller en av saksbehandlerne. Det vises til at det også kan bli avvik i fagsystemet.  

4.5 Ressursbruk  

I dette kapittelet presenterer vi først tall fra KOSTRA som viser kommunens netto driftsutgifter til 

barnevernområdet sammenlignet med utvalgte nabokommuner og landsgjennomsnittet uten Oslo.  

Deretter går vi nærmere inn på kommunens budsjett- og regnskapstall for årene 2012-2016.  

4.5.1 Kostra nøkkeltall 

Ressursbruks- og prioriteringsindikatorer beregnes ved å fordele utgifter til en tjeneste på antall 

innbyggere i målgruppen for tjenesten. Indikatorene er således et gjennomsnittstall for kostnader 

per innbygger. Netto driftsutgifter er en ressurs- og prioriteringsindikator og synliggjør kommunens 

utgifter etter at refusjoner, egenbetalinger og tilskudd er trukket fra (KS sammenstillingsnotat 2015).  

 

Barneverntjenestens primærmålgruppe er barn og unge i alderen 0-17 år. Figuren under viser 

kommunes netto driftsutgifter per innbygger i denne målgruppen, sammenlignet med 

nabokommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes, landsgjennomsnittet uten Oslo, fylket og Kostragruppe 

7.  
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Figur 5 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år (konsern) 

 

 
Kilde: Kostra/Framsikt 

 

Økningen i kommunens utgifter fra 2012 forklares med økende saksmengde og stadig mer alvorlige 

saker med flere akutte plasseringer utenfor hjemmet (Nannestad kommunes årsmelding 2014 og 

2015).  

 

Tallene viser at Nannestad sammen med Nes har høyere netto driftsutgifter per barn i målgruppen 

0-17 år enn Eidsvoll, Gjerdrum, kostragruppen, fylket og landsgjennomsnittet uten Oslo. Dette 

gjenspeiler trolig at det er forskjeller i kommunenes behov for barneverntjenester (KS 

Effektiviseringsnett verk 2015). Behov for tjenester er igjen knyttet til befolkningssammensetning, 

levekår og folkehelse slik som andel skilte/separerte, sosialhjelp, uføretrygd, andel innvandrere, 

utdanningsnivå mv. (Ibid.). Tall fra KOSTRA viser at Nannestad skiller seg ut fra de andre 

kommunene ved at de har høyere andel barn med undersøkelser, en lavere andel undersøkelser 

som blir henlagt og en høyere andel barn med barneverntiltak (se figur 10, kapittel 5.1.1).  

 

Forskjeller i kommunenes utgiftsbehov (ressursbehov) korrigeres for noen av disse forskjellene i 

inntektssystemet. Basert på kostnadsnøkler i Grønt hefte/statsbudsjettet er barnevernet i Nannestad 

beregnet til å være 5,8 prosent tyngre å drive enn landsgjennomsnittet (KS sammenligningsmodell 

2015 og Grønt hefte). Korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, framstår Nannestad noe nærmere 

2012 2013 2014 2015 2016

Nannestad 7919 9941 11592 9980 10155

Eidsvoll 6205 6727 7696 7855 8834

Gjerdum 6220 5740 7243 6147 6129

Nes 6430 7498 10068 10254 10939

Kostragruppe 7 6543 6545 7313 7675 7969

Akershus 5265 5563 6291 6481 7075

Landet uten Oslo 6798 7192 7965 8331 8870
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landsgjennomsnittet per innbygger. Kostnadsnøklene i inntektssystemet viser at kommunen 

kompenseres noe over landsgjennomsnittet gjennom rammetilskuddet innenfor barnevern (ibid). 

 

De to neste figurene viser netto driftsutgifter til barnevernet per barn i barnevernet. Figur 5 viser 

netto driftsutgifter per barn med tiltak eller undersøkelse. Figur 6 viser netto driftsutgifter per barn 

med tiltak.   

 

Figur 6 Netto driftsutgifter til barnevernet per barn i barnevernet (f. 244, 251, 252, konsern) 

 

 
Kilde: Kostra/Framsikt 

 

Tallene for 2016 viser at Nannestad ligger på nivå med nabokommunene når det gjelder netto 

driftsutgifter per barn med tiltak eller undersøkelse, med unntak av Nes som ligger høyere. Snittet 

for landet ligger også høyere enn for Nannestad.  

  

2012 2013 2014 2015 2016

Nannestad 83805 82140 101455 97852 97204

Eidsvoll 78865 69283 89139 91890 99195

Gjerdum 115651 81718 96197 78992 97633

Nes 95458 96542 101643 111622 115846

Landet uten Oslo 97806 99163 107250 109871 113168
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Figur 7 Netto driftsutgifter per barn med tiltak (f. 244, 251, 252, konsern) 

 

 

Kilde: Kostra/Framsikt 

 

Figuren viser at Nannestad har lavere netto driftsutgifter per barn med tiltak enn både Eidsvoll, 

Gjerdrum og Nes, samt snittet for landet uten Oslo. 

 

Framsikt7 utarbeider effektivitetsindekser for kommunens ulike tjenesteområder, deriblant 

barnevernet. Effektivitet defineres som resultater/kostnader og sier noe om hvor mye nytteverdi 

kommunen får for pengene8. Effektivitetsindeks over 100 betyr mer effektiv enn 

landsgjennomsnittet.  

 

Tabellen under viser effektivitetsindeksen for Nannestad sammenlignet med nabokommunene 

Eidsvoll, Gjerdrum og Nes.  

  

                                                

 

 
7
 Framsikt lager nettbaserte verktøy for kommunal virksomhetsstyring, budsjettering og økonomiplanlegging 

(Framsikt.no) 
8
 For barnevern er kostnader brutto driftsutgifter (summen av 244,251 og 252) mens produksjonen er utregnet 

ved hjelp av indikatorene barn med undersøkelse i forhold til behovskorrigert innbyggertall, barn 0-17 år 

omfattet av tiltak i forhold til behovskorrigert innbyggertall og andel ansatte med fagutdanning. Indikatorene er 

vektet ulikt. Effektivitetsmålingen er basert på metoder fra Teknisk beregningsutvalg og Senter for økonomisk 

forskning (SØF). Kilde: Framsikt 

2013 2014 2015 2016

Nannestad 140460 146295 146778 143514

Eidsvoll 120771 164016 156754 170 000

Gjerdum 130275 144295 129849 162169

Nes 190341 197018 210502 228532

Landet uten Oslo 149840 165246 171922 180278
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Tabell 3 Effektivitetsberegning 

 2015 2016 

Nannestad 117 119 

Eidsvoll 112 0 

Gjerdrum 136 116 

Nes 80 88 

Kilde: Framsikt 

 

Ifølge disse tallene er både Nannestad, Eidsvoll og Gjerdrum mer effektive enn 

landsgjennomsnittet, mens Nes er mindre effektive. Jo høyere indeks jo mer effektiv. Tallene kan 

forstås dit hen at Nannestad ligger «bedre an» enn nabokommunene sett i forhold til 

landsgjennomsnittet.    

4.5.2 Budsjett- og regnskapsutvikling 

Tabellen under viser budsjett- og regnskapstall for barnevernet i Nannestad i perioden 2012-2016.  

 

Tabell 4 Budsjett og regnskapstall for barneverntjenesten i Nannestad, 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Budsjett 19 385 000 23 897 000 22 767 000 26 528 000 28 516 000 

Regnskap 22 112 656 25 606 661 31 339 288 27 845 508 30 421 273 

Avvik -2 727 656 -1 709 661 -8 572 288 -1 317 508 -1 905 273 

Avvik i prosent 14,1 7,2 37,7 5,0 6,7 

Kilde: Nannestad kommune, regnskapsdata for barneverntjenestens ansvar (20630 til og med 2014 og 12705) 

 

Fra 2012 til 2016 har budsjettet for barneverntjenesten økt med over 9 millioner kroner. I flere år har 

tjenesten brukt mer midler enn det som var budsjettert. Merforbruket var størst i 2014 med ca. 8,5 

millioner, mens det i 2015 og 2016 var et betydelig mindre merforbruk.  I årsmelding for 2015 

forklares avviket med tre forhold:  

 

 Høyt sykefravær blant saksbehandlere og ledelse samt høyt arbeidspress i form av mange 

og alvorlige saker førte til et betydelig merforbruk innen konsulenttjenester og vikartjenester 

 Mange og uforutsette akuttsaker mot slutten av 2013 førte til et merforbruk på budsjettet for 

tiltak utenfor hjemmet i 2014 

 Mange og alvorlige saker medførte behov for spesialkompetanse fra eksterne 

kompetansemiljø, både i og utenfor hjemmet. 

 

Det vises til at antall saker og kompleksiteten har stor betydning for om budsjettet overholdes eller 

ikke. Mulig merforbruk ble varslet i tertialrapporter både av virksomheten og av rådmannen for 

foregående år. Merforbruket for 2016 ble på 1,9 millioner kroner av et justert budsjett på 28,5 

millioner kroner, eller 6,7 prosent. Revisjonen har sett nærmere på regnskapstall for barnevernet i 
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Nannestad for årene 2014 til 2016. Vi har satt opp tre tabeller som mer detaljert viser bruken av 

pengene på de tre funksjonene i barnevernet. Tabellene er tatt med som vedlegg til rapporten. 

 

Grunnlaget for statistikk på barnevernsområdet er regnskapsdata. Regnskapsdata er kommunens 

utgifter og inntekter på barnevernsområdet. Regnskapsdata fra kommunen kan i likhet med 

statistikk i KOSTRA avgrenses til de tre barnevernsfunksjonene. 

Saksbehandling 

Barneverntjenestens utgifter til saksbehandling (funksjon 244) omfatter ifølge kostraveiledningen for 

2016: 

 Drift av barneverntjenesten 

 Saksbehandling som gjennomføres av ansatte eller engasjert personell i barneverntjenesten 

 Barnevernberedskap/barnevernsvakt 

 Utgifter til sakkyndig bistand/advokat til utredning og saksbehandling 

 Utgifter til tolk 

 Utgifter til drift, vedlikehold og leie av lokaler til barneverntjenesten  

 

Utgifter og inntekter på funksjon 244 gir uttrykk for hva det koster å drive barneverntjenesten, både 

lønn til egne ansatte, innleide saksbehandlerkapasitet samt utgifter til sakkyndig bistand og advokat. 

Barnevernsvakten som kommunen deltar i, inngår også her i likhet med IKT-utgifter til DGI for 

fagsystemet Familia. På inntektssiden framkommer sykelønn og refusjon fra fylkesmannen for 

videreføring av stillinger. I tillegg deltar kommunen i et BUP/ barnevernprosjekt og lønnsutgiftene til 

deltakelse i dette prosjektet refunderes fra Helse Sør Øst (2. tertial 2016 barnevern Nannestad).   

 

Barneverntjenesten har ingen egen «byggfunksjon» i KOSTRA. Det innebærer at utgifter til drift og 

vedlikehold av barnevernets lokaler er med på funksjon 2449. Innleie av kontorer (brakkerigg) beløp 

seg til i overkant av 1 million kroner i 2014 og 2015. I 2016 er husleien plassert på funksjon 130, 

administrasjonskostnader10 og inngår ikke i KOSTRA. 

Barneverntiltak når barnet ikke er plassert 

Funksjon 251 omfatter ifølge kostraveiledningen for 2016: 

 Utgifter til hjelpetiltak for barn og familier 

 Utgifter til plasser i sentre for foreldre og barn 

 Tiltaksstillinger i barneverntjenesten 

 

Kommunen har ingen egne tiltaksstillinger i barneverntjenesten, noe regnskapet gjenspeiler. Utgifter 

til hjelpetiltak for barn og familier viser at kommunen bruker om lag 4 millioner kroner i året på dette. 

                                                

 

 
9
 Bokført på ansvar 62012 drift kommunehus, fam.sent., Mikkeltun, funksjon 244 og art 190 i regnskapet for 2014 og 2015 

(utskrift av kommuneregnskapet). 
10

Husleien regnes med i flere indikatorer, for eksempel netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, 

andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) og netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i 

barnevernet. 
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De øvrige utgiftene dreier seg for eksempel om bidrag og dekning av barnehage og SFO for barn 

som bor hjemme.  

 

Regnskapet viser at kommunen benytter ordninger som besøkshjem og støttekontakter i begrenset 

utstrekning. I 2016 hadde kommunen utgifter til plasser på foreldre barn senter på nærmere 0,5 

millioner kroner som det ikke var budsjettert med (2. tertial 2016 barnevern).  

Barneverntiltak for barn plassert av barnevernet 

Funksjon 252 omfatter ifølge kostraveiledningen for 2016: 

 Fosterhjem, akuttplasseringer, institusjon, bofellesskap (bofellesskap gjelder bolig med 

oppfølging) 

 Hjelpetiltak iverksatt i tillegg til plassering 

 Tilsynsfører i fosterhjem 

 

De største utgiftspostene her er fosterhjem og iverksatte hjelpetiltak for barn som er plassert utenfor 

hjemmet. I tillegg har kommunen tilleggsutgifter i forbindelse med hjelpetiltakene; så som bidrag til 

samvær, veiledning til fosterforeldre, dekning av barnehage og SFO. Kommunen har også utgifter til 

besøkshjem og støttekontakter for barn som har plasseringsvedtak, men utgiftene til dette er ikke 

store. 

 

Kommunen kjøper plasser fra staten for 4,2 millioner i 2016 mot budsjettert 3,4 mill. kroner. Dette er 

plasseringer utenfor hjemmet, der avtalene er regulert gjennom Bufetat. Hovedsakelig dreier det 

seg om beredskapshjem, forsterkede fosterhjem, ettervern i fosterhjem, samt tre plasseringer 

utenfor hjemmet i institusjon.  Nannestad barneverntjeneste hadde kun en ny akuttplassering i 2016 

og denne plasseringen ble avsluttet i løpet av kort tid (barnevernleder).   

4.6 Oppsummering 

Barneverntjenesten har siden 2010 vært organisert i team med henholdsvis et team for 

undersøkelse/mottak, et for tiltak og et for omsorg med spisskompetanse innenfor hvert team. 

Tidligere var tjenesten organisert etter generalistmodellen hvor en og samme saksbehandler følger 

barnet og familien i alle faser.  

 

Barnevernstjenesten hadde per januar 2017 14,6 årsverk fordelt på 15 personer, i tillegg til en vikar. 

KOSTRA-tall viser at saksmengden per ansatt i tjenesten er høy sammenlignet med blant annet 

landsgjennomsnittet og Akershus fylke. Tallene viser også at saksmengden per årsverk gradvis har 

blitt mindre siden 2012.  

 

Sykefraværet i tjenesten er periodevis høyt, med 17,82 prosent i 2014. I 2016 var sykefraværet på 

9,83 prosent. På revisjonstidspunktet er tjenesten igjen i en sårbar situasjon med mange 

sykemeldte.  
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I intervjuene vises det til at sykefravær og underbemanning har en rekke konsekvenser som blant 

annet mange saker per person, mindre tilgjengelige ledere, dårligere oppfølging av tiltak og barn i 

fosterhjem, samt svekkelse av det forebyggende arbeidet.  

 

Nannestad har høyere netto driftsutgifter per barn i alderen 0-17 år enn både landsgjennomsnittet, 

fylket, Eidsvoll og Gjerdrum. Forskjeller i utgifter kan ha mange årsaker, blant annet kan behovet for 

barneverntjenester variere. Dette kan igjen ha sammenheng med ulikheter i 

befolkningssammensetning, levekår og folkehelse. Når det gjelder netto driftsutgifter per barn i 

barnevernet ligger kommunen lavere enn både landet, og nabokommune Eidsvoll, Gjerdrum og 

Nes. Effektivitetsberegninger11 viser at Nannestad får «mer barneverntjenester for pengene» enn 

landsgjennomsnittet.  

 

Barneverntjenestens budsjett har økt med over 9 millioner kroner siden 2012. Kommunen har også 

årlig brukt over budsjett, særlig høy var merforbruket i 2014. Dette forklares blant annet med innleie 

av konsulenter og spesialkompetanse som følge av høyt sykefravær og mange alvorlige saker. 

Antall saker og kompleksiteten i disse har stor betydning for om budsjettet overholdes eller ikke. Det 

er derfor av viktig at mulige budsjettavvik meldes slik praksis er i Nannestad (tertialrapportene for 

2016). 

 

                                                

 

 
11

 Framsikt 
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5 SAKSUTVIKLING I BARNEVERNTJENESTEN  

I dette kapitlet besvares undersøkelsens andre problemstilling:  

 

 Hva er omfanget av meldinger, undersøkelser og ulike typer hjelpetiltak i tjenesten i perioden 

2013-2016?  

 

Først redegjør vi for utviklingen i oppgaver til barnevernet i Nannestad, avgrenset til meldinger, 

undersøkelser og tiltak for perioden 2013-2016. Deretter sammenligner vi andelen meldinger, 

undersøkelser og tiltak i Nannestad med tilsvarende i Eidsvoll, Gjerdrum og Nannestad, fylket og 

landet uten Oslo. Analysen her er avgrenset til å gjelde 2016. Til slutt ser vi på utviklingen i bruken 

av ulike tiltak i de samme kommunene.  

5.1 Saksutvikling - Nannestad 

Figuren under viser hhv. antall bekymringsmeldinger, meldinger som gikk videre til undersøkelse 

undersøkelser som førte til tiltak i perioden 2012-2016.  

 

Figur 8 Saksutvikling 2012-2016 

Nannestad (N) 

 
Kilde: Rapportering til fylkesmannen (2012) og Kostra/Framsikt 2013-2016 

 

Tallene viser at antall meldinger i året varierer, med en topp i 2013. Antall meldinger som ble 

konkludert med videre undersøkelse ligger nært opp til antall meldinger i samme periode noe som 
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viser at Nannestad undersøker de fleste meldinger. Barnevernleder opplyser i intervju at det er en 

bevisst politikk i tjenesten å ha en høy terskel for å henlegge meldinger, men at det er den 

barnevernfaglige vurderingen i hver enkelt sak som er det avgjørende. Antall undersøkelser som 

førte til et barnevernstiltak følger utviklingen for meldinger og undersøkelser.  

 

Figuren viser at tilfanget av meldinger var særlig høyt i 2013. Virksomhetsleder mener dette kan ha 

sammenheng med tjenestens fokus på forebygging og samarbeid med både skoler, barnehager og 

helsestasjon forut for denne perioden og at meldinger økte som en følge av dette. Hun viser også til 

at omdømmet til barnevernet i Nannestad er styrket de senere år, noe som også påvirker omfanget 

av meldinger. 

 

I kommunens årsmeldinger de siste årene vises det til at kompleksiteten og alvorlighetsgraden i 

meldingene har økt med mer vold, rus og psykiske lidelser. Barnevernleder viser til at det spesielt i 

2014 og i 2016 kom en «bølge» med grove saker, blant annet alvorlige voldssaker og 

overgrepssaker i tillegg til flere alvorlige trusler mot ansatte i barneverntjenesten. Det vises også til 

at det de siste årene har vært flere barnerike familier med stort hjelpebehov. 

 

Figuren under viser hvordan tiltakene som er iverksatt i Nannestad fordeler deg på ulike typer av 

barnevernstiltak.  

 

Figur 9 Omfang av ulike typer tiltak (hjelpetiltak og omsorgstiltak)  

Nannestad 2013-2016 (N) 

 
Kilde: Kostra/Framsikt 
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Som figuren viser gis hovedtyngden av tiltakene i hjemmet, enten i form av tiltak som har som mål å 

styrke foreldreferdigheter, eller tiltak for å styrke barnets utvikling. Tiltak for å styrke 

foreldreferdigheter har økt noe siden 2013, mens tiltak for å styrke barnets utvikling har gått noe 

ned.  

 

Kategorien «foreldreferdigheter» omhandler tiltak som skal styrke foreldrene i rollen som foreldre, 

slik som MST (multisystemisk terapi)12 , PMTO (Parent Management Training Oregon)13  sentre for 

foreldre og barn, råd og veiledning, hjemmekonsulent osv. Kategorien «barnets utvikling» 

omhandler tiltak som SFO, fritidsaktiviteter, økonomisk hjelp, besøkshjem, støttekontakter, 

samtalegrupper osv. (KS Effektiviseringsnettverk, sammenstillingsnotat 2015). 

 

Mange av tiltakene som settes inn i hjemmet kjøpes primært privat, enten av konsulentselskaper 

som har spesialisert seg på ulike typer tiltak, eller privatpersoner som ønsker å være besøkshjem 

eller støttekontakt. Tiltakene og effekten av disse følges imidlertid opp av barnevernstjenestens 

tiltaksteam.  

 

Tiltak hvor det inngås et samarbeid med andre tjenester er også et mye brukt tiltak. Dette kan være 

nettverksmøter, ansvarsgruppe, familieråd m.m. Tallene viser at også denne type tiltak har økt fra 

2013 til 2016.   

 

På spørsmål om tjenesten opplever at de har tilgang til de riktige hjelpetiltakene gis det uttrykk for at 

det hadde vært ønskelig med flere lavterskeltiltak. En av informantene sier det slik:  

Noen tiltak blir nesten for spesialiserte og noen ganger er det behov for tiltak som er litt mer 

universelle og praktiske (…) tiltak som møter småproblemene og kan forebygge, en form for 

lavterskeltilbud på hverdagsoppfølging. 

Dette trenger ikke være en person med barnefaglig bakgrunn, men f.eks. miljøterapeuter eller andre 

som kan bistå med bo-veiledning og andre praktiske gjøremål. Det vises til at enkelte slike tiltak 

tilbys hos andre tjenester som NAV og støttetjenesten i kommunen.  

 

Revisjonen opplyses om at det i liten grad brukes støttekontakter og besøkshjem da dette er 

vanskelig å rekruttere. Kommunens regnskapstall viser også at det brukes svært lite penger på 

denne type tiltak.  

 

Når barnet plasseres utenfor hjemmet er fosterhjem det mest brukte tiltaket. Bruk av fosterhjem som 

tiltak har økt noe i perioden; fra 32 i 2013, til 41 i 2016.  

                                                

 

 
12

 Behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker - et alternativ til plassering utenfor 

hjemmet (12-18 år) (bufdir.no). 
13

 PMTO er et behandlingstilbud til familier med barn som viser tydelige tegn på atferdsvansker (3-12 år) 

(bufdir.no). 
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Barnevernleder opplyser i e-post til revisjonen at det for perioden 2012-2016 var flest 

omsorgsovertakelser etter § 4-12 (vedtak om å overta omsorgen for et barn)  i barnevernloven, men 

også frivillige plasseringer i nettverk.  Hun opplyser at statistikken også omfatter akuttplasseringer, 

adopsjon og tvangsplasseringer og at det i alt er 39 barn som er omfattet av statistikken for denne 

perioden. Det vises til at ett og samme barn kan ha vært akuttplassert, omsorgsplassert og adoptert 

innenfor en og samme periode. Vedtakene om plassering fordelte seg i perioden 2012-2016 på:  

 25 vedtak om omsorgsovertakelse (§ 4-12) 

 17 vedtak om midlertidig akuttplassering (§ 4-6)  

 4 vedtak om plassering/tilbakehold i institusjon uten eget samtykke (§ 4-24/4.25)  

 4 vedtak om fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon (§ 4-20) 

 

Kommunen har ikke hatt plasseringer i institusjon siden 2013. Revisjonen får opplyst at dette er en 

villet utvikling og at det ikke er ønskelig med plasseringer i institusjon. 

5.1.1 Saksomfang - sammenligning 

Tabellen under viser saksomfanget i barneverntjenesten i Nannestad sammenlignet med 

nabokommunene Gjerdrum, Eidsvoll og Nes og snittet for landet i 2016. Her har vi tatt utgangspunkt 

i tall for dekningsgrad i KOSTRA som viser hvor stor andel av (kjerne)målgruppen (0-17 år) som 

mottar tjenester. 

 

Figur 10 Saksomfang sammenligning, 2016 (foreløpige tall for 2016) 

 Nannestad Gjerdrum Eidsvoll Nes Akershus Landet 

Andel barn med 

meldinger 

6,5 4,2 5,5 6,4 4,2 4,6 

Andel 

meldinger som 

går til 

undersøkelse 

88,1 80,3 83,8 86,4 86,1 81,3 

Andel barn med 

undersøkelse 

6,6 4,1 5,6 6,4 4,4 4,7 

Andel 

undersøkelser 

som førte til 

tiltak 

52,5 41,3 40,6 29,7 39,8 42,8 

Andel barn med 

barnevernstiltak 

7,1 3,8 5,2 4,8 3,8 4,9 

Kilde: Framsikt/Kostra  

 

Tallene for 2016 viser at Nannestad har:  

 Høyere andel barn med melding ift antall innbyggere 0-17 år 

 Høyere andel meldinger som går til undersøkelse 

 Høyere andel barn med undersøkelse ift antall innbyggere 0-17 år 
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 Høyere andel undersøkelser som fører til tiltak 

 Høyere andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 

Tall fra KOSTRA viser at kommunen har en langt større andel undersøkelser som konkluderes med 

tiltak og en større andel tiltak enn nabokommunene og landsgjennomsnittet14. 

Sammenstillingsnotatet fra KS Effektiviseringsnettverk 2015 viser at Nannestad også har en høyere 

andel barn med undersøkelser og tiltak (ift. innbyggere 0-17 år) enn både Ullensaker, Råde, 

Andebu, Ski med flere (KS sammenstillingsnotat 2015). 

 

I sammenligningen fra KS vises det til at behovet for barneverntjenester varierer mellom kommuner 

og at det blant annet har sammenheng med levekår og folkehelse som f.eks. andel skilte/separerte, 

andel som mottar sosialhjelp, uføretrygdede, andel innvandrere, befolkningens utdanningsnivå m.m. 

Det vises også til at enkelte levekårsutfordringer opptrer samtidig og virker gjensidig forsterkende, 

og det er ikke alltid mulig å isolere årsak og virkning, eller å kontrollere for utenforliggende variable. 

Det er eksempelvis vanskelig å tallfeste årsaksforhold og påvirkningsstyrke for familiebakgrunn, 

arbeidsledighet, rus, økonomi, helse, utdanningsnivå osv. 

 

I kommunens årsmeldinger for årene 2013, 2014 og 2015 pekes det på at kommunens relativt sett 

høye andel barn med barneverntiltak er i samsvar med forventninger i lys av levekårsstatistikken. 

Folkehelseprofilen for Nannestad (Folkehelseinstituttet 2016) viser at kommunen kommer dårligere 

ut enn landsgjennomsnittet på mange indikatorer som omfatter levekår og folkehelse. I intervjuene 

vises det til at dette nok bidrar til flere barnevernssaker og også vanskeligere og mer alvorlige saker 

enn kanskje mer sentralt beliggende kommuner.  

 

Graden av forebygging i en kommune og utøving av det barnevernfaglige skjønnet er også faktorer 

som kan påvirke andelen barnevernstiltak.  

 

Virksomhetsleder mener at kommunen har et godt et grunnlag for forebyggende arbeid, med tidlig 

innsats for å fange opp barn som trenger hjelp.  

 

Barneverntjenesten har et nært samarbeid med helsesøstertjenesten, skolehelsetjeneste, rus- og 

psykisk helsetjeneste, skole, barnehage, PPT, politi, BUP, Nav, med flere.  Det gjennomføres 

rutinemessige møter og skoler og barnehager har hver sin faste kontaktperson i barnevernet. 

Barneverntjenesten har over tid vært aktivt ute for å informere skoler, barnehager og andre 

offentlige instanser om barneverntjenestens oppgaver, mandat og om offentlig meldeplikt. 

Satsingen på forebygging og kompetanse innen barnehage og skole kan gi flere meldinger, men det 

gir også mulighet til å sette inn hjelpetiltak tidligere med større mulighet for å lykkes  påpeker 

barnevernleder. Barnevernleder peker også på at kommunens kompetanse på hva som er 

barneverntjenestens mandat antas å ha økt på grunn av satsning på et mer åpent barnevern.  I 

årsrapport for 2015 pekes det imidlertid på at det er et behov for å styrke det forebyggende arbeidet 

                                                

 

 
14

 Dette gjelder for hele perioden 2013-2016, tallene ikke gjengitt her. 
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i kommunen. Kommunen etablerte i 2016 en egen forebyggende virksomhet, dette for å styrke 

kommunens arbeid med tidlig innsats. Barnevernleder uttrykker i intervju at dette er en strategi 

tjenesten støtter opp under. Forebyggende tjeneste, skal sammen med helsestasjonen, være er et 

lavterskeltilbud til kommunens innbyggere, hvor de eksempelvis kan motta råd og veiledning knyttet 

til samspill mellom barn og foreldre, noe som på sikt kan avlaste barneverntjenestens kontakt med 

enkelte familier. Satsningen skal sikre at familier får rask og riktig hjelp, fra riktig tjeneste.   

 

Ulik praksis og skjønnsmessig vurdering vil også spille inn, samt utøvelse av barnevernfaglig 

kunnskap, f.eks. ulike forskjeller i hvilken hjelp som gis og av hvilken instans i kommunen.  I 

intervjuer vises det til at barneverntjenesten jobber kontinuerlig med å sikre at rett sak kommer til 

rett bord og at saker som kommer til barnevernet faktisk er reelle barnevernssaker. Det vises i 

intervjuer til at det de siste årene har vært et fokus på styrket veiledning av andre instanser slik at 

barnevernet får «de riktige» sakene.  

5.1.2 Type barneverntiltak - sammenligning 

I KOSTRA skilles det mellom tiltak som ikke innebærer plassering utenfor hjemmet og tiltak som 

innebærer plassering utenfor hjemmet15.   

 

Figurene under viser hhv. hvor stor andel barn i Nannestad med tiltak som ikke er plassert (tiltak i 

hjemmet) og barn med tiltak som er plassert (tiltak utenfor hjemmet) i forhold til antall innbyggere i 

kjernemålgruppen for barneverntjenester (0-17 år) og sammenlignet med nabokommunene og 

landsgjennomsnittet. Tall for fylket og kostragruppen foreligger ikke.  

  

                                                

 

 
15

Inkluderer både frivillige plasseringer og plasseringer som følge av omsorgsovertagelse etter § 4-12.  
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Figur 11 Andel barn med tiltak som ikke er plassert ift. antall innbyggere 0-17 år (f. 251) 

 

 
Kilde: Kostra/Framsikt 

 

  

2013 2014 2015 2016

Nannestad 4,7 5,8 5,3 5,3

Eidsvoll 3,5 3,2 3,5 3,6

Gjerdrum 3,1 4 3,6 2,8

Nes 2,1 2,9 2,8 2,6

Landet uten Oslo 0 3,1 3,2 3,2
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Figur 12 Andel barn med tiltak som er plassert ift. antall innb. 0-17 år (funksjon 252) 

 

 
Kilde: Kostra/Framsikt 

 

Tallene viser at det for Nannestad både har vært en økning i barn med tiltak som ikke er plassert i 

forhold til målgruppen, mens barn som er plassert varierer mer fra år til år. 2014 var det året med 

høyest andel barneverntiltak både i og utenfor familien i Nannestad.  

 

Som tidligere vist (figur 9) har Nannestad en høyere andel barn med barneverntiltak enn 

sammenligningskommunene. Figur 10 og 11 viser at det er særlig når det gjelder hjelpetiltak i 

familien at Nannestad skiller seg ut, mens det for plasseringer utenfor familien ikke synes å være 

like store forskjeller. Nannestad ligger imidlertid, sammen med Nes, i øverste sjikt av 

sammenligningskommunene når det gjelder plasseringer utenfor familien sett i forhold til 

målgruppen.  

 

Det opplyses i intervjuer at tjenesten har et høyt fokus på å sette inn gode hjelpetiltak i familien for å 

unngå omsorgsplasseringer. Det vises også til at det legges vekt på å tilby hjelpetiltak der familier 

ønsker hjelp og er motivert for endring, selv om det kunne vært grunnlag for å vurdere behov for 

omsorgsovertagelse. Det pekes på at dette er en bevisst prioritering fra tjenestens side og som 

også anses som viktig sett i et etisk perspektiv. «Barnets behov står sterkest, men også minste 

inngreps prinsipp og nettverksarbeid» sier en av saksbehandlerne revisjonen har intervjuet. Det 

understrekes at omsorgsovertagelse er siste løsning der hvor omfattende hjelpetiltak har vært prøvd 

ut over tid uten forbedring i omsorgssituasjonen.   

 

2013 2014 2015 2016

Nannestad 1,8 2,2 1,5 1,8

Eidsvoll 1,3 1,5 1,5 1,6

Gjerdrum 1 1 1,1 1

Nes 1,7 2,2 2 2,2

Landet uten Oslo 1,7 1,7 1,7
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Barnevernleder opplyser for øvrig at Nannestad erfaringsmessig har få saker som avvises i 

Fylkesnemnda og få saker hvor Fylkesmannen åpner tilsyn, selv om dette kan variere noe årlig. 

Hun opplyser videre at Fylkesnemnda har innført samtaleprosess som behandlingsmetode for å 

finne alternative løsninger for barnet.  Dette vil kunne ha betydning for om barn plasseres utenfor 

hjemmet, eller om hjelpetiltak nok en gang prøves ut. Barnevernleder mener en slik samtaleprosess 

er positivt og viser til at tjenesten har bidratt til dette i flere saker. 

 

Ser vi imidlertid på antall barn som bor i fosterhjem sett i forhold til det totale antall barn som har et 

barnevernstiltak i hhv. Nannestad og sammenligningskommunene viser tallene følgende:  

 

Tabell 5 Andel barn med tiltak fosterhjem av totalt antall barn med tiltak ila året.  

2016 Barn med tiltak ila 

året 

Barn med tiltak 

fosterhjem ila året 

Prosentandel 

Nannestad 212 41 19,3 

Gjerdrum 59 14 23,7 

Eidsvoll 290 66 22,7 

Nes 220 61 27,7 

Landet uten 

Oslo 

49191 11815 24 

Kilde: Kostra/Framsikt 

 

Tabellen viser at Nannestad har en relativt sett lavere andel barn som bor i fosterhjem enn 

sammenligningskommunene og snittet for landet. Med andre ord, Nannestad bruker fosterhjem som 

tiltak i mindre grad enn de vi her sammenligner med, når vi ser det opp i mot det totale antall barn 

med barnevnertiltak i hver av kommunene og snittet for landet. 

5.2 Oppsummering 

Når vi ser på perioden 2013-2016 viser tall fra KOSTRA at antall meldinger gikk kraftig ned fra 2013 

til 2014 for så å øke gradvis frem til 2016. Omfanget av undersøkelser og vedtak om barneverntiltak 

følger samme utvikling. Også kompleksiteten og alvorlighetsgraden i sakene har økt med mer vold, 

rus og psykiske lidelser.  Barnevernet benytter et bredt spekter av tiltak. Hovedvekten av tiltakene 

gis i hjemmet i form av tiltak som skal styrke foreldrenes ferdigheter og/eller styrke barnets utvikling. 

Kommunen tilbyr i liten grad slike tiltak selv, men kjøper de fleste tiltak i det private markedet 

gjennom rammeavtaler for ØRU-kommunene. Barneverntjenestens rolle er å følge opp tiltakene 

som settes inn og evaluere effekten av disse. For perioden 2013-2016 har tiltak for å styrke 

foreldreferdigheter og nettverkssamarbeid økt, mens tiltak for å styrke barnets utvikling har gått noe 

ned. Bruken av fosterhjem og beredskapshjem varierer noe fra år til år, med en liten økning siden 

2013.  

 

Sammenlignet med Gjerdrum, Eidsvoll, Nes, Akershus og landet uten Oslo, har Nannestad en 

høyere andel barn med barnevernstiltak. Det mottas en høyere andel meldinger og det henlegges 

en langt mindre andel undersøkelser. Forklaringene på dette kan være flere. En forklaring kan være 
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at Nannestad skiller seg ut på en del faktorer som omfatter levekår og folkehelse. Andre forklaringer 

kan ligge i forskjeller i det forebyggende arbeidet og utøvelsen av det barnevernfaglige skjønnet.  

 

Sammenligner man bruken av ulike typer tiltak er det særlig i bruken av hjelpetiltak at Nannestad 

skiller seg ut, ved at de har en høyere andel hjelpetiltak enn sammenligningskommunene. Når det 

gjelder bruken av plasseringer synes forskjellene mindre. Her er det Gjerdrum som skiller seg ut, 

men relativt sett liten andel plasseringer i forhold til de øvrige. Når det gjelder kommunens bruk av 

fosterhjem sett i forhold til det totale antall barn med tiltak gjennom et år, viser tallene at Nannestad 

har en lavere andel barn i fosterhjem enn både Gjerdrum, Eidsvoll, Nes og landsgjennomsnittet.  
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6 SAKSBEHANDLINGSFRISTER FOR MELDINGER OG 

UNDERSØKELSER 

I dette og i neste kapittel (kapittel 7) besvarer vi undersøkelsens to siste problemstillinger. Begge 

problemstillingene undersøkes med utgangspunkt i revisjonskriterier.  

6.1 Revisjonskriterier 

I det følgende utledes kriterier for problemstilling tre i undersøkelsen.  

 

 I hvilken grad overholdes barnevernlovens frister for behandling av meldinger og 

undersøkelser? 

 

6.1.1 Meldinger 

En barnevernssak starter ofte med at barnevernet mottar en melding fra noen som er bekymret for 

den omsorgen et barn lever under. Dette kan være en nabo eller familiemedlem, eller en offentlig 

tjenesteperson som en lærer eller helsesøster. Offentlige tjenester har ikke bare en rett til å sende 

melding ved bekymring for et barn, men også en plikt til å rapportere om forhold som oppfattes som 

særlig bekymringsfullt. Det er tillatt å gi en anonym melding. 

 

Barnevernloven § 4-2 slår fast at barneverntjenesten pliktig å gjennomgå de meldinger de får inn 

innen en uke og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter barnevernloven § 

4-3. Fristen på en uke gjelder uavhengig av om meldingen er fremsatt skriftlig eller muntlig, eller om 

melderen er offentlig ansatt eller en privatperson (Barne- og familiedepartementet 1995). Fristen 

skal sørge for at innkomne bekymringsmeldinger ikke blir liggende ubehandlet hos barnevernet, 

med de alvorlige følger dette kan medføre. 

 

En melding anses som gjennomgått når den er henlagt eller det er iverksatt undersøkelser med 

hjemmel i barnevernloven § 4-3. 

6.1.2 Undersøkelser 

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for å sette inn 

tiltak, skal barneverntjenesten undersøke forholdet snarest og senest innen tre måneder jf. 

barnevernloven § 6-9 første ledd. I særlige tilfeller kan fristen forlenges til 6 måneder.  Hva som 

ligger i betegnelsen «særlige tilfeller» er ikke tydelig definert, men vurderinger av sakkyndige eller 

andre tidskrevende prosesser nevnes som eksempler på når fristen kan utvides (regjeringen.no 

14.1.2016). Fristbestemmelsen skal sikre at barn får den hjelpen de har krav på og trenger i tide. 

 

Undersøkelsen ansees som gjennomført når saken enten er henlagt, det foreligger et vedtak om 

hjelpetiltak eller saken er fremlagt for fylkesnemda for sosiale saker (Barnevernloven 1992). 
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På bakgrunn av dette vil undersøkelsen legge til grunn følgende kriterier for problemstilling 2: 

 

 

6.2 Funn 

6.2.1 Meldinger 

Figuren under viser andelen meldinger (prosent) som er behandlet innen en uke.  

 

Figur 13 Melding behandlet innen 1 uke.  

 

 

Kilde: Kostra/Framsikt 

 

For 2016 viser tallene at samtlige meldinger både i Nannestad og Gjerdrum gjennomgås innen 

fristen på en uke. For Nannestad sin del er dette en forbedring siden 2015.  

 

2013 2014 2015 2016

Nannestad 99 100 98 100

Eidsvoll 97 100 99 99

Gjerdrum 100 100 100 100

Nes 90 97 100 99

Landet uten Oslo 98 98 98 99
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Problemstilling 3 Revisjonskriterier 

I hvilken grad overholdes barnevernlovens frister 

for behandling av meldinger og undersøkelser? 

 

 Meldinger til barneverntjenesten skal 
gjennomgås innen en uke. 

 Undersøkelser skal gjennomføres innen tre 
måneder, utvidet til seks måneder ved 
særlige tilfeller. 
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6.2.2 Undersøkelser 

Figuren under viser utviklingen i andel undersøkelser behandlet innen 3 måneder.  

 

Figur 14 Andel undersøkelser utført innen 3 mnd. 

 

 
 Kostra/Framsikt 

 

Tallene viser at Nannestad stadig behandler en større andel av undersøkelsene innen fristen på 3 

måneder og foreløpige tall for 2016 viser at 92 prosent av undersøkelsene ble konkludert innen 3 

måneder. I 2013 og 2014 lå denne andelen på 65 prosent. Tallene for 2016 viser videre at 

Nannestad behandler en større andel undersøkelser innen 3 måneder enn både fylket, 

landsgjennomsnittet og kostragruppen. I 2016 var det 8 prosent av sakene som ikke ble behandlet 

innen 3 måneder. Dette betyr ikke nødvendigvis at det er fristbrudd i alle disse sakene. I særlige 

tilfeller åpner loven for at fristen kan utvides til 6 måneder. I kommunens rapportering til 

Fylkesmannen i 2016 fremgår det at det ble besluttet å utvide undersøkelsestiden til 6 måneder i 5 

saker. 

 

Virksomhetsleder tilskriver den positive utviklingen blant annet ansettelse av teamleder i 

undersøkelsesteamet og styrket internkontroll (se også kapittel 7). Sitatene fra revisjonens intervjuer 

illustrerer endringen:  

Noen frister har tidligere gått over tid på grunn høy arbeidsmengde eller dårlig kommunikasjon; hvor 

leder for eksempel ikke var tilgjengelig på fristdagen. Internkontrollen er styrket med blant annet mer 

tilgjengelig teamleder, undersøkelsesplan med midtveisevaluering og større bevissthet rundt fristene. 

2012 2013 2014 2015 2016

Nannestad 80 65 65 80 92

Eidsvoll 64 49 77 67 91

Gjerdrum 100 88 90 92 89

Nes 70 45 58 64 92

Landet uten Oslo 76 73 78 82 85

Akershus 70 81 86 90

Kostragruppe 07 78 79 84 88
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Det er lettere å få gjennomført undersøkelsen etter planen, og det er lettere å få oversikt over hva 

man har av informasjon og hva man har og eventuelt ikke har nok av. Før tok man det i fagmøter 

med alle, noe som var mer tidkrevende. 

Interkontrollen er nå styrket med undersøkelsesplan, midtveisevaluering, tett oppfølging og større 

bevissthet rundt overholdelse av frister. Flere viser også til at bruk av Kvello-metoden med «barn i 

risiko-tenkning» har bidratt til økt effektivitet samt grundigere vurderinger i undersøkelsessaker.  

6.3 Revisjonens vurdering  

Nannestad barneverntjeneste har hatt en god utvikling når det gjelder overholdelse av 

saksbehandlingsfrister for meldinger og undersøkelser. Dette innebærer at stadig flere barn får 

avklart sin rett til hjelp innen de frister som loven setter og at kommunen i større grad enn før sikrer 

at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig 

hjelp og omsorg til rett tid. Det er imidlertid ennå noen saker som ikke behandles innen de frister 

som loven setter, noe som gir grunnlag for forbedring med hensyn til å sikre lovpålagte 

saksbehandlingsfrister.  
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7 INTERNKONTROLL 

I dette kapitlet undersøker vi den siste problemstillingen i denne revisjonen:  

 

  I hvilken grad har barneverntjenesten etablert et tilfredsstillende system for internkontroll?  

 

Først redegjøres for de revisjonskriterier som ligger til grunn for gjennomgangen, deretter følger en 

redegjørelse av funnene og til slutt følger revisjonens vurdering.  

7.1 Revisjonskriterier 

7.1.1 Generelle krav til internkontroll i kommunen 

Med internkontroll menes det administrative kontrollansvaret, det vil si systematiske tiltak som skal 

sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med 

krav fastsatt i eller i medhold av lov.  

 

En god internkontroll bidrar til å forebygge feil og uønskede hendelser, samtidig som den bidrar til 

kvalitet, effektivitet og forutsigbarhet i kommunenes tjenesteleveranse. Gode systemer og rutiner for 

internkontroll er ikke tilstrekkelig, disse må etterleves og følges opp i praksis. Kommuneloven § 23 

nr. 2 gjør det klart at rådmannen har ansvar for å føre betryggende kontroll med administrasjonens 

virksomhet, og herunder etablere tilfredsstillende rutiner for internkontroll. I praksis kan dette være 

delegert til underordnet virksomhetsleder. 

 

COSO-rammeverket (1996, 2013) definerer internkontroll som en prosess, gjennomført av 

virksomhetens styre, ledelse og ansatte som er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende 

måloppnåelse innen målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og overholdelse av lover og 

regler. Denne definisjonen vektlegger at internkontroll må forstås som en prosess som er utformet 

for å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse, og at internkontrollprosessen tilpasses og justeres i tråd 

med endrede forutsetninger, rammer og risikoer. Med andre ord må internkontrollen tilpasses den 

enkelte virksomhet og de oppgaver den utfører.   

 

Etablering, gjennomføring og oppfølging av internkontrollen bør og skal inngå som en integrert del 

av de øvrige plan-, gjennomførings-, oppfølgings- og rapporteringsprosessene i virksomheten, og 

skal gi grunnlag for kontinuerlig læring og forbedring (Direktoratet for økonomistyring 2013).  COSO-

rammeverket understreker betydningen av fem integrerte komponenter i internkontrollen: en god 

internkontroll består av et godt kontrollmiljø, risikovurderinger, etablering og gjennomføring av 

aktuelle kontrolltiltak, god kommunikasjon og informasjon og aktiv oppfølging fra ledelsen (COSO 

1996, 2013).  

 

Det interne kontrollmiljøet er den overordnede komponenten i internkontrollen. De andre 

elementene bygger på og bidrar til et godt kontrollmiljø. Kontrollmiljøet består blant annet av:  

 Organisasjonens integritet og etiske verdier 
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 Organisasjonsstrukturen og fordeling av myndighet og ansvar 

 Prosessen med å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere 

 Fastsettelsen av prestasjonskrav og belønningsordninger som skal få aktører til å ta ansvar 

for virksomhetens ytelse (COSO 2013).  

 

Det er den øverste ledelsen som fastsetter tonen om viktigheten av internkontroll på toppen av 

organisasjonen, herunder forventninger til ønsket adferd. Øvrige ledere forventes å forsterke disse 

forventningene nedover i organisasjonen. Med andre ord er ledelsens holdninger, adferd og 

forventninger avgjørende for organisasjonens kontrollmiljø. 

7.1.2 Internkontroll etter barnevernloven 

Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgavene som etter barnevernloven ikke er lagt til et statlig 

organ, jf. barnevernloven § 2-1.  

 

Kommunen er også pålagt å ha internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene sine i 

samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov, jf. barnevernloven § 2-1, annet ledd. Det 

kreves også at kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll.  

 

Kravene til kommunens internkontroll er fastsatt i forskrift om internkontroll for kommunens 

oppgaver etter lov om barneverntjenester (Forskrift av 14. desember 2005 om internkontroll for 

kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester nr. 584).  Forskriften legger opp til en 

tematisk oppfølging og kontroll av barneverntjenestens virksomhet (Norsk lovkommentar, 

barnevernloven § 2-1, note 22). 

 

I forskrift om internkontroll § 3 defineres internkontroll som:  

(…) systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, 

utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt eller i medhold av lov om barneverntjenester. 

Det kreves at internkontrollen skal kunne dokumenteres i den form og det omfang som er 

nødvendig på bakgrunn av barneverntjenestens størrelse, aktiviteter og risikoforhold, jf. forskriftens 

§ 5. Barneverntjenestens størrelse vil blant annet ha betydning for omfang av internkontrollen og 

hvor mye som nedfelles skriftlig (Barne- og likestillingsdepartementet, 2006). 

 

Forskriften § 4 stiller en rekke konkrete krav til internkontrollen. Som et minimum skal 

barneverntjenestens internkontroll:  

a) beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens hovedoppgaver og 

mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet er fordelt, 

b) sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder for 

barneverntjenesten, 
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c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, samt om 

barneverntjenestens internkontroll, 

d) sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring 

utnyttes, 

e) gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten, 

f) skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på 

oppfyllelse av myndighetskrav, 

g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner 

eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen, 

h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 

forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten. 

Internkontrollen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig, jf. forskriften § 5.  

 

Barne- og likestillingsdepartementets veileder Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene 

– en veileder gir konkrete forslag og praktiske eksempler på tiltak som kan være relevant i 

kommunens etablering av internkontroll.  

 

På bakgrunn av dette utledes følgende kriterier: 

 

7.2 Funn  

7.2.1 Dokumentasjon av internkontrollen 

I KOSTRA har Nannestad svart ja på at de har et system for internkontroll på barnevernsområdet.  

 

Internkontrollen skal kunne dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig, jf. § 5 i 

forskrift om internkontroll. Revisjonen har mottatt følgende på forespørsel om dokumentasjon av 

internkontrollen:  

 

Problemstilling 2 Revisjonskriterier 

I hvilken grad har barneverntjenesten etablert et 

tilfredsstillende system for internkontroll og 

følges det i praksis?  

 

 Internkontrollen skal kunne 
dokumenteres, være oppdatert og 
tilgjengelig (§5) 

 Internkontrollen skal være i henhold til 
kravene satt i forskrift om internkontroll 
(§4) 
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 Rutinehåndbok og internkontroll for barneverntjenesten 

 Plan for internkontroll 

 Service-erklæring (inneholder også virksomhetsplan og kompetanseplan) 

 

Dokumentet rutinehåndbok/internkontroll inneholder en overordnet beskrivelse av internkontrollen, 

samt en beskrivelse av en rekke rutiner og sjekklister for saksbehandlingen i tjenesten.  

 

Rutinehåndbok og internkontroll dokumentet er inndelt i to og det vises til at del 1 inneholder:  

 Plan for internkontroll 

 Organisasjonskart over kommunen (oppdateres) 

 Rollebeskrivelser, servicedokument, virksomhetsplan 

 Rutiner, beredskapsplan ved vold og trusler mot ansatte (skal oppdateres sammen med 

verneombud våren 2017) 

 

Del 2 inneholder en rekke rutinebeskrivelser og sjekklister.  

 

Plan for internkontroll inneholder informasjon om ulike oppgaver i barneverntjenesten, når disse skal 

utføres, hvem som har ansvar, hva som er rutinen, hvilke maler som skal benyttes osv. Den 

inneholder også informasjon om når det skal rapporteres til KOSTRA og fylkesmannen, rutiner for 

dette og hvem som har ansvar for hva.  

 

Ifølge plan for internkontroll skal tjenestens oppgaver utføres i henhold til følgende:  

 Lov om barneverntjenester 

 Nannestad kommunes personalpolitikk 

 Etiske retningslinjer for god forvaltningsskikk 

 Tjenestens tegn på god praksis 

 Rutinebeskrivelser i rutinehåndbok 

 

Serviceerklæringen beskriver:  

 Tegn på god praksis i Nannestad barneverntjeneste  

 Hva kjennetegner ansatte i Nannestad barneverntjeneste 

 Virksomhetsplan 2016-2020 

 Kompetanseplan 2016-2020 

 

I neste kapittel går vi nærmere gjennom kommunens internkontroll på barnevernområdet sett i lys 

av kravene i internkontrollforskriften § 4, a-h.  

7.2.2 Virksomhetens organisering, oppgaver og mål  

I henhold til internkontrollforskriften § 4 a skal virksomhetens organisering, oppgaver og mål, 

herunder mål for forbedringsarbeidet beskrives.  
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Organisering og oppgaver 

Det vises innledningsvis i internkontrolldokumentet til at virksomhetsleder (barnevernleder) forestår 

oppgaver etter § 2-1 i barnevernloven og fatter vedtak i alle saker etter barnevernloven som ikke 

tilhører fylkesnemda. Både virksomhetsleders, fagleders, teamleders og saksbehandlernes rolle, 

ansvar og oppgaver er nøye beskrevet lenger bak i dokumentet. Av rollebeskrivelsen fremgår at 

virksomhetsleder blant annet har fullt personal- økonomi- og fagansvar i tillegg til vedtaksmyndighet. 

Fagleder i barneverntjenesten er delegert stedfortrederansvar i virksomhetsleders fravær. Både 

fagleder og teamleder har sammen med virksomhetsleder blant annet ansvar for faglig oppfølging 

og utvikling av virksomhetens ansatte. I intervjuene fremgår at teamleder har ansvar for faglig 

oppfølging og veiledning i undersøkelsesteamet og fagleder i de to øvrige teamene. Dette skillet 

fremgår ikke etter hva revisjonen kan se av rollebeskrivelsen.  Av rollebeskrivelsen fremgår at 

virksomhetsleder har hovedansvar for å avklare meldinger sammen med fagleder og teamleder.  

 

Samtlige av de som revisjonen har intervjuet, opplever at ansvar, roller og oppgaver er avklart 

internt. Det er ingen tvil om hvilke oppgaver og ansvar de ulike har. Men, som en påpeker » man er 

ett kontor og man må gjøre det som trengs uavhengig av teamet».  

 

Internkontrolldokumentet beskriver videre kort barnverntjenestens hovedoppgaver etter 

barnevernloven.  

 

Revisjonen har mottatt delegeringsreglementet for barneverntjenesten. Delegeringsreglementet er 

av nyere dato, men ikke oppdatert i henhold til dagens organisering av kommunen. Barnevernleder 

viser til at dette skal oppdateres i innen 01.07.2017.  

Mål og rapportering 

Kommunen har flere overordnede strategiske mål, deriblant sunn økonomi og god 

ressursutnyttelse. Blant annet er det satt som arbeidsmål å redusere kostnadsnivået i 

barneverntjenesten fra det høyeste nivå til ett midtre nivå sammenlignet med ØRU-kommunene. 

Delmål for 2016 er å redusere andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år (KOSTRA) til 

6,9 prosent.  

 

Mer detaljerte mål for barneverntjenesten er beskrevet i tjenestens virksomhetsplan for 2017-2018. 

Det er satt opp fem hovedmål, blant annet skal tjenesten sikre høy og forsvarlig kvalitet og 

kontinuitet i alle saker, være pådriver for samarbeid internt og eksternt, opprettholde et godt og 

sikkert arbeidsmiljø og ha høy bevissthet om kostnader. Videre beskrives tiltak og innsatsområder 

for de ulike teamene i tjenesten.  

 

Det vises i internkontrolldokumentet til at rapportering skjer direkte til rådmannen. Tjenesten 

rapporterer i tertialrapporter på økonomi, utfordringer og tiltak og i årsmelding på utvalgte nøkkeltall 

og overordnede mål. Det rapporteres ikke i detalj på virksomhetsmål og det blir ifølge 

virksomhetsleder heller ikke etterspurt.  

 

I rollebeskrivelsen (rutinehåndboken) vises det til at virksomhetsleder er ansvarlig for utarbeidelse 

og måloppnåelse av lederavtale og at hun skal delta aktivt i utarbeidelsen av denne. 
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Virksomhetsleder opplyser at hun er gjort kjent med at hun har en lederkontrakt, men har ikke 

mottatt dette.  

7.2.3 Tilgang til kunnskap om lovverk 

Internkontrollen skal sikre at arbeidstakerne har tilgang til, og kunnskap om aktuelle lover og 

forskrifter (§ 4-b).  

 

Det vises i internkontroll/rutinehåndboken til at ansatte har tilgang til regelverket gjennom 

basisopplæring av nyansatte og at regelendring og opplæring skjer i fagmøter eller på mail. De 

ansatte har videre tilgang til Lovdata, lovverk via fagprogram og annen relevant litteratur. Det vises 

til at internkontroll/rutinehåndboken er lagret på fellesområdet barnevern og er tilgjengelig for alle 

ansatte. Dette bekreftes i intervjuer.  

Lett tilgjengelig, både fysisk og digitalt. Ingen problemer med å holde seg oppdatert på nye regler og 

rutiner. Endringer i lovverket gås igjennom i fagmøter, eller sendes ut i mail.  

Fagleder holder seg oppdatert og informerer de ansatte. Det er satt av tid til dette også på fagdager 

og fagmøter. Er oppdatert på det viktigste, men annen litteratur og oppdatering blir det lite tid til i en 

hektisk hverdag. 

7.2.4 Nødvendig kompetanse 

Internkontrollen skal videre sikre at de som jobber i barneverntjenesten har tilstrekkelig kunnskap og 

ferdigheter innenfor fagområdet og om internkontrollen (§ 4-c).  

 

Figuren under viser antall stillinger med fagutdanning per 100 barn i alderen 0-17 år sammenlignet 

med nabokommunene, kostragruppen, fylket og landsgjennomsnittet.  Fagstillinger defineres som 

sosionom, barnevernspedagog og annen høyskoleutdanning. 
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Figur 15 Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år  

 

 

Kilde:Kostra/Framsikt 

 

Tallene viser at barneverntjenesten i Nannestad har et relativt høyt antall stillinger med 

fagutdanning og at antallet har økt jevnt i perioden 2012-201516.  

 

Tabellen under viser medarbeidere i barneverntjenesten fordelt på type utdanning.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
16

 Fra og med 2013 er også tiltaksstillinger på funksjon 252 inkludert. Fra og med 2012 er tiltaksstillinger på 

funksjon 251 inkludert i tillegg til saksbehandler-/administrasjonsstillinger på funksjon 244. 

2012 2013 2014 2015

Nannestad 3,1 3,7 4,5 4,7

Eidsvoll 2,3 3,1 3 3,5

Gjerdrum 3,8 2,6 3,8 3,9

Nes (Ak.) 2,8 3,5 3,8 4,2

Landet uten Oslo 3,5 3,9 4,1 4,3

Akershus 3,1 3,6 3,8 3,8

Kostragruppe 07 3,1 3,2 3,5 3,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5
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Tabell 6 Utdanning fagpersonell 

Utdannelse fagpersonell 2016-2017 

Barnevernspedagog 10 

Sosionom 2 

Førskolelærer 1 

Bachelor spesialpedagogikk og 

psykologi 

1 

Student 1 

Administrasjon 1 

Totalt fagpersonell 16 

Kilde: Nannestad kommune 

 

De fleste av medarbeiderne i tjenesten har gjennomført etterutdanning og/eller kurs, blant annet i 

«Barnesamtalen»17, kognitiv atferdsterapi, psykoterapi, sosiologi, psykisk helsearbeid og samspill 

og tilknytning i nære relasjoner. Barnevernleder har etterutdanning blant annet i helse- og 

omsorgsjuss for ledere og forebyggende arbeid for risikoutsatte barn og unge, mens fagleder har 

etterutdanning i barnevernfaglig veiledning og utredning.  

 

Tjenesten har implementert Kvello-modellen18 med systematisk bruk av sjekklister og fokus på 

risiko- og beskyttelsesfaktorer. Revisjonen får opplyst at alle ansatte har gjennomgått 

grunnleggende kurs i Kvello og at nyansatte meldes på fortløpende.  I tillegg er det faste møter med 

ekstern fagveileder i Kvello 6-8 ganger pr. år hvor alle deltar. Tjenesten deltar også i et 

samarbeidsprosjekt med BUP om fosterhjemsbarn (Stillasbyggerne). 

Tjenesten har utarbeidet kompetanseplan for perioden 2016-2020 hvor det er spesifisert til sammen 

16 tiltak og innsatsområder. Det fremgår at tjenesten spesielt har behov for kompetanseløft når det 

gjelder vold i nære relasjoner, ulike etnisiteter samt videreutvikling og implementering av «Barn i 

Risiko» og Kvello-metoden.  I intervju opplyses det at tjenesten har særlig har behov for å øke 

kunnskapen om barneverntjenester for barn i innvandrer familier/barn av ikke etnisk norske familier. 

Leder understreker at dette er saker hvor tilnærmingen må være basert på kunnskap om hvordan 

samfunn og barneoppdragelse arter seg i andre land og hvor det er viktig å ta hensyn til dette når 

saker undersøkes og tiltak iverksettes.   

 

                                                

 

 
17

 Den Dialogiske Samtalemetoden (DCM)» er et kompetansehevingsprogram for barnevernet, som styrker barn og unges 

rett til medvirkning (Kilde: http://bufdir.no/) 
18

 «Kvello-modellen» er en metodikk utviklet av psykologen Øyvind Kvello og som brukes av mange barneverntjenester. 

Modellen utgjør en systematisk mal som anviser hva man bør gjøre og hva man bør se etter i en barneversnundersøkelse. 

Risikofaktorer for skjevutvikling står sentralt, samt beskyttelsesfaktorer som antas å redusere negative effekter av 

risikofaktorer. Modellen er inspirert av flere fagområder og teoretiske retninger. Øyvind Kvello har doktorgrad i 

utviklingspsykologi og er forsker ved RBUP Øst og Sør (fonteneforskning.no) 
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Virksomhetsleder opplyser at det oppmuntres til etterutdanning, men at det er opp til den enkelte å 

vurdere om de har tid og anledning. Flere viser til at det er tøft å gjennomføre videreutdanning i 

tillegg til full jobb og at det krever «en stor dose motivasjon». Samtlige informanter opplyser at det 

spesielt for tiden er vanskelig å finne tid og rom til etterutdanning. Leder påpeker at tjenestens høye 

kompetanse generelt, ukentlige fagmøter, teammøter og tett oppfølging også er noe som bidrar til å 

faglig utvikling hos den enkelte. Medarbeiderne er også flinke til å søke råd og veiledning både hos 

lederne og hos hverandre.  

 

Medarbeiderundersøkelsen for 2016 viser at barneverntjenesten i Nannestad kommer godt ut på 

flere parametere som måler ulike aspekter ved mestring og kompetanseutvikling. Både på 

mestringsorientert ledelse, bruk av kompetanse, relevant kompetanseutvikling og mestringsklima 

skårer Nannestad over snittet for landet.  

 

Tabell 7 Utdrag fra medarbeiderundersøkelse 2016 

 Nannestad Snitt for landet 

Mestringsorientert ledelse 4,2 3,9 

Mestringstro 4,3 4,3 

Selvstendighet 4,1 4,2 

Bruk av kompetanse 4,3 4,2 

Relevant kompetanseutvikling 4,0 3,7 

Mestringsklima 4,5 4,1 

Kilde: Nannestad kommune  

 

Både ledere og medarbeidere trekker frem høy kompetanse og høy faglige standard som en styrke i 

tjenesten. Ledere og medarbeidere beskriver hverandre som genuint interessert i det de jobber 

med, engasjerte, motiverte, «fremoverlente» og med respekt for hverandre og for barna og 

familiene de møter.  De viser til at de er gode på å skape tillit og gode på samarbeid både med 

familiene og med andre instanser.  Flere forteller at de er stolte over tjenesten og det den har fått til.  

 

Tjenesten mistet fem erfarne saksbehandlere i 2015. Det vises til at det generelt er krevende å 

rekruttere til tjenesten, men at tjenesten er godt fornøyd med de som ble ansatt i disse stillingene. I 

tillegg til formell utdanning og erfaring legges det i rekruttering vekt på at de som ansettes er trygge 

og tydelige, fleksible og tåler stress; «man må ha høy arbeidskapasitet, men tåle at oppgaver vil 

være ugjort når uken er over» sier en av lederne.  

7.2.5 Medvirkning 

Internkontrollen skal sørge for at arbeidstakere og oppdragstakere medvirker slik at samlet 

kunnskap og erfaring utnyttes (§4-d). 

 

Mange barnevernssaker innebærer krevende vurderinger og avveininger. Lederne opplyser til 

revisjonen at de er opptatt av å være tilgjengelige for spørsmål og drøftelser og at det er satt av mye 
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tid til veiledning og oppfølging både i grupper og individuelt. I tillegg er det fagmøter, interne 

seminarer m.m. Revisjonens informanter forteller at det er en god tilbakemeldingskultur i tjenesten, 

med lav terskel både for å melde fra om feil eller mangler og be om hjelp og råd. Informantene 

beskriver en kultur preget av åpenhet, involvering og medvirkning, og om en tjeneste hvor de 

ansatte blir sett og hørt. En gjennomgående tilbakemelding fra medarbeiderne som er intervjuet er 

at tjenesten de siste årene har hatt en ledelse som i stor grad har bidratt til dette.   

 

Tjenesten har ikke etablert et system for systematisk innhenting av informasjon fra oppdragstakere 

som fosterforeldre, advokater, tilsynsførere eller samarbeidspartnere internt i kommunen. Tjenesten 

viser imidlertid til at det er rutiner for å innhente informasjon gjennom samtaler med de enkelte 

fosterforeldre ved oppfølgingsbesøk, selv om dette ikke registreres systematisk. 

 

Det opplyses også at det i 2015 ble gjort en undersøkelse blant samarbeidspartnere internt i 

kommunen (skoler, barnehager, PPT osv.). Undersøkelsen hadde imidlertid lav svarprosent.  

Barnevernleder viser til at de tilbakemeldingene som kom ble vektlagt i utviklingen av det videre 

samarbeidet. 

7.2.6 Brukermedvirkning 

I henhold til internkontrollforskriftens § 4-e skal erfaringer fra både barn og foreldre tas med i 

forbedring av barneverntjenesten. 

 

Revisjonen har fått opplyst at det er gjort to brukerundersøkelser de siste årene, en i 2008/2009 og 

en i 2015. Målgruppen for brukerundersøkelsen 2015 var i tillegg til barn og foreldre, inkludert 

foreldre som har mistet omsorgen for barnet/barna19. Det vises i internkontrolldokumentet til at 

barnevernet på bakgrunn av brukerundersøkelse i 2008/2009 utarbeidet det som kalles for «tegn til 

god praksis/glansbilder». Disse er senere evaluert og endret i tak med resultater fra 

brukerundersøkelsen i 2015.  Det er også utformet et servicedokument. Dokumentet er tilgjengelig 

på kommunens hjemmeside.  

 

Det vises også til at brukermedvirkning er en del av arbeidet i gjennomføringen av undersøkelser og 

i arbeidet med oppfølging av tiltak/fosterhjem. Viktige tilbakemeldinger fra brukerne tas videre med 

ledelsen i tjenesten.  

7.2.7 Risikoanalyse 

Kommunen skal skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller 

mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, jf. forskrift om internkontroll § 4-f.  Resultatet av den 

systematiske gjennomgangen skal danne utgangspunkt for planlegging og iverksetting av tiltak, for 

eksempel utarbeide eller revidere rutiner, eller mer systematisk overvåking (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2006). 

                                                

 

 
19

Foreldre som har mistet omsorgen for barnet/barna er ikke med i KS sin mal for brukerundersøkelse i 

barnevernet, noe man må ta høyde for ved sammenligning med andre kommuner. 
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I kommunens dokument om internkontroll vises det til at barneverntjenesten gjennom deltagelse i 

KS nettverk, brukerundersøkelse og tilbakemelding fra samarbeidspartnere skaffer seg oversikt 

over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av lovkrav. 

Det vises til at kritiske områder som barnevernet har fokus på er tidsfrister, tidsbruk, grunnlag for 

henleggelser, tiltaksplaner, evaluering av tiltak, omsorgsplaner, saksbehandling, vedtak og avtaler.  

 

Barnevernleder opplyser i intervju at det ikke foretas systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser i 

tjenesten ut over dette. Leder gir i intervju uttrykk for at hun har god oversikt over særlige 

sårbarhetspunkter og risikoområder. Både fagleder, teamleder og saksbehandlerne beskriver også 

en leder med god oversikt. Det vises til at typiske sårbarhetspunkter nå er oppfølgingen av 

hjelpetiltak og oppgaver knyttet til fosterhjemsoppfølging.  Samtlige som revisjonen har intervjuet, 

mener utfordringene er knyttet til sykefravær og generell underbemanning over tid.  

 

Flere peker også på at barnevernets lokaler har en del begrensinger, blant annet er det mangler 

vedrørende de ansattes trygghet. Det oppleves også å være lite egnet med tanke på samtaler med 

foreldre; «møterommet er lytt og det gir lite arbeidsro og kan gi utfordringer med hensyn til 

taushetsplikt». Det opplyses at brakkene hvor barnevernet er lokalisert var ment å være midlertidig, 

men de har nå vært der siden 2012. Det er usikkert når man skal flytte.  

Tiltak for å forebygge, avdekke og rette opp brudd på lov og forskrift. 

Resultatet av risikovurderingen vil danne utgangspunkt for planlegging og iverksetting av tiltak, for 

eksempel utarbeide eller revidere rutiner/prosedyrer, eller andre tiltak for å avdekke, rette opp eller 

forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen (Barne- og likestillingsdepartementet 2006).   

Forebygge og rette opp avvik 

Faglige og administrative rutiner, prosedyrer eller instrukser er sentralt for å forebygge brudd på lov 

og forskrift. Virksomhetsleder viser til at internkontrollen i tjenesten er bygget opp rundt et rutine- og 

sjekklistesystem som skal sikre at saksbehandlingen skjer i henhold til lov og forskrift. Rutinene 

omfatter hele saksgangen i barnevernet fra arbeid med meldinger og undersøkelser til arbeid med 

akuttsaker, hjelpetiltak, omsorgsovertagelse, arbeid med fylkesnemdsaker, oppfølging av barn i 

fosterhjem osv. Det vises til at sjekklistene langt på vei er en kopi av de statlige sjekklistene. Det er 

også utarbeidet rutiner for innkjøp av tjenester av private, postbehandling og 

telefon/oppmøtehenvendelser, arbeid med mapper og arkivering, rutiner for arbeid med 

folkeregisteropplysninger og I-Pad-mobilt barnevern.  

 

Revisjonen informeres om at rutinene revideres jevnlig (sjekklistene hvert 2. år) og at de sist ble 

revidert 27.12.2016. Blant annet ble sjekklistene forenklet. Den enkelte rutine er imidlertid ikke 

datert og det er ikke angitt hvem som er ansvarlig for dette. Rutinehåndboken ble sist gjennomgått 

med de ansatte i februar 2017 og skal ifølge leder gjennomgås i de ulike teamene i tjenesten våren 

2017. Det vises i internkontrollboken til at det er på trappene et nytt kvalitetssystem for det 

kommunale barnevernet (NOU 2016:16) og at tjenestens rutinehåndbok vil oppdateres fortløpende 

når nye retningslinjer foreligger. I tillegg til rutinehåndboken er det utarbeidet såkalte «glansbilder» 

som tegn på god praksis.  

 



16/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Barneverntjenesten - organisering, ressursbruk, saksutvikling, saksbehandling og internkontroll  - 17/00060-6 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Barneverntjenesten - organisering, ressursbruk, saksutvikling, saksbehandling og internkontroll  : Rapport Nannestad_endelig

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

BARNEVERNTJENESTEN  Side 49 

 

Det fremgår av intervjuene at det varierer i hvilken grad sjekklister og rutiner følges i praksis. 

Virksomhetsleder peker på at dette nok varierer avhengig av den enkeltes erfaring, utdanning og 

arbeidsmetode. Leder har imidlertid innført «låste tider», som saksbehandlerne skal bruke til å 

gjennomgå egne saker opp mot sjekklistene Av tjenestens kompetanseplan fremgår at økt fokus 

på å sikre lik bruk av rutiner, er et innsatsområde.  

 

I intervjuer vises det til flere andre tiltak som er igangsatt eller styrket de senere år som følge av 

utfordringene i tjenesten.  

 

Generelt vises det til at tjenesten de siste årene har gjennomgått et kvalitetsløft, med mer struktur, 

kvalitetssikring, målrettet arbeid og fokus på dokumentasjon.  

Skriftlige evalueringer underveis, detaljerte og målrettete tiltaksplaner, mer omfattende/grundige 

undersøkelsesrapporter gjenspeiler en tjeneste med høy bevissthet rundt fag, metode (Kvello) og 

utarbeidelse av målrettete og skreddersydde tiltak.  Det er fokus på at det skal være et mer spisset 

barnevern.  

Det pekes på at det langvarige fokuset på struktur og rutiner har gjort tjenesten mindre sårbar i 

pressende perioder. Til tross for at mange f.eks. sluttet i tjenesten i 2015, bidro rammene i tjenesten 

til at utskiftningen gikk bra; det ble ingen krise forteller en av saksbehandlerne, og begrunner dette 

med at tjenesten hadde gode rutiner og strukturene var på plass.  

 

Tjenesten har implementert Kvello-metoden som er en standardisert mal som gir anvisning på hva 

man bør gjøre og hva man bør se etter i en barneversnundersøkelse. Leder viser til at Kvello-

metoden blant annet bidrar til en høyere bevissthet rundt hvilke saker det det er forsvarlig å 

henlegge, og høyere bevissthet rundt hvilke saker som bør ha videre oppfølging.  

 

Det vises også til at innføring av mobilt barnevern20 gjennom bruk av nettbrett har bidratt til å 

effektivisere saksbehandlingen og bidratt til en mer fleksibel arbeidshverdag.  

 

Videre opplyses det at fokuset på veiledning og oppfølging er styrket. I 2015 ble det ansatt en 

teamleder i undersøkelsesteamet for å styrke arbeidet med undersøkelser. I intervjuene vises det til 

at dette har bidratt til tettere oppfølging, mer systematisk midtveisevaluering i undersøkelsessaker, 

grundigere vurderinger og færre fristoversittelser. En av revisjonens informanter utdyper dette slik: 

Midtveisevaluering har blitt enda mer systematisert, spesielt etter ansettelse av teamleder. Dette har 

skapt en bedre etterlevelse av frister og grundigere vurderinger. Det er lettere å få gjennomført 

undersøkelsen etter planen, og det er lettere å få oversikt over hva man har av informasjon og hva 

man har og eventuelt ikke har nok av. Før tok man det i fagmøter med alle, noe som var mer 

tidkrevende.  

                                                

 

 
20

 Nettbrett med tilgang til fagsystemet Familia (skybasert, ingenting ingenting lagres på nettbrettet).  
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Ifølge virksomhetsleder vil teamleder i tillegg gjøre kontroller av saksmapper etter endt 

undersøkelse for å sikre at nøkkeldokumenter er på plass og at hver sak er godt nok dokumentert.  

 

I tillegg til individuell veiledning og gruppeveiledning får saksbehandlerne tilbud om såkalt 

strukturveiledning. Dette er hjelp prioritering av saker i pressede perioder og gis av 

virksomhetsleder. Veiledningen omtales i svært positive ordelag:  

Jobben er krevende og man må være «på topp». I perioder hvor man har det tøft, blir det sett og 

anerkjent av lederne. Ved behov får man strukturveiledning av leder som hjelper til med å sortere og 

prioritere i pressede perioder. Det er rom for å si ifra at man føler seg stressa. 

Det varierer hvor godt man klarer å takle arbeidspresset i tjenesten. Leder er tilgjengelig for 

strukturveiledning når man har behov for dette. Man føler seg sett og hørt, og det er rom for å vise 

sårbarhet og få hjelp. 

Tjenesten implementerte nylig digitalt arkiv. Arkivet er et fagsystem for elektronisk arkivering i sikker 

sone er koblet til fagsystemet Familia. Formålet med arkivet er sikker elektronisk lagring av 

dokumenter i barneverntjenesten.  

 

Sykefravær trekkes frem som et særlig risikoområde i tjenesten. Virksomhetsleder viser til at det 

generelt er et stadig større fokus på sykdomsforebyggende arbeid i kommunen og en klar 

forventning til lederne om å ha dette i fokus. Det er også pålagte lederopplæringer, fokus på 

utarbeidelse av IA plan og opplæring/informasjon fra NAV om forebygging av sykefravær. 

Virksomhetsleder opplyser videre at det skal opprettes nærværsgruppe i alle enheter/virksomheter i 

kommunen.  

 

Samtlige som revisjonen har intervjuet, viser til at tjenesten har et  kontinuerlig fokus på forebygging 

av sykefravær og at dette blant annet skjer gjennom:  

 å skape et godt arbeidsmiljø (f.eks. feiring av bursdager, felles turer, kurs mm)  

 fleksibilitet (mulighet for hjemmekontor m.m.) 

 faglig veiledning og tett oppfølging 

 stressmestringskurs, bedriftshelsetjeneste og tilgang til kommunepsykolog 

 

Leder utdyper at jobben kan være psykisk belastende og tett oppfølging av leder, kollegialt felleskap 

og faglig trygghet er nødvendig for å orke å stå i de mange vanskelige sakene.  Samtlige av 

revisjonens informanter skryter av det gode arbeidsmiljøet i tjenesten. Det er høy trivsel og hyggelig 

å komme på jobb. Samtlige viser til at ledelsen har bidratt sterkt til det gode miljøet og at det skapt 

en kultur med fokus på trivsel og arbeidsglede.  

 

Medarbeiderne viser til at det er lav terskel for å be om hjelp og at ledelsen er lett tilgjengelig. De 

beskriver en ledelse som ser den enkelte, den enkeltes arbeidssituasjon og tar utfordringer på alvor. 

Medarbeiderne beskriver blant annet ledelsen slik:  

Ledelsen er på vakt for å unngå at ansatte blir utbrent, og prøver så langt det lar seg gjøre å sette 

inn tiltak etter behov (…). 
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Opplever at lederne er flinke til å se og høre de ansatte, og tilrettelegger for at du skal kunne bli 

værende i jobb (…) man blir raskt plukket opp og tatt inn samtale for veiledning. 

Leder er raskt på ballen der ansatte begynner å bli slitne av oppgavene eller situasjoner på jobb. Det 

har blitt informert om mulighet for bedriftshelsetjeneste og kommunepsykolog, noe man også 

benytter seg av. 

Det er rom for å vise sårbarhet på ting man opplever som tøft. 

Revisjonen får opplyst at det er gode rutiner for å følge opp de som er sykemeldt og at det er fokus 

på å komme tilbake i jobb. Nærversarbeid står sentralt. En av informantene utdyper slik:  

Man tilbys andre oppgaver, som rene skrivedager eller arkivering, hjemmekontor med faglig 

oppdatering. Det er en etablert kultur for dette i tjenesten, men selvfølgelig er nåværende leder en 

kulturbærer. Jeg håper at ny leder viderefører mye av hennes lederstil. 

Ved lengre sykefravær fordeles saker mellom saksbehandlere og ledere. Leder forteller at det er en 

bevisst strategi å ikke legge opp til helge- og kveldsjobbing. Det vurderes også å leie inn eksterne 

konsulenter ved stort «trykk», noe som blant annet ble gjort i 2014 og i 2016. Virksomhetsleder 

forteller at det også vinteren 2017 ble forsøkt å leie inn konsulenter men at de ikke har lyktes i å 

finne noen med ledig kapasitet. Det lyktes imidlertid å ansette en vikar i 100 prosent stilling. Flere 

peker for øvrig på at innleie av konsulenter ikke er ideelt. Kvaliteten på konsulentene varierer i 

tillegg til at bruk av konsulenter skaper uforutsigbarhet for familiene.  

Avviksrapportering  

En viktig del av internkontrollen er å foreta regelmessige vurderinger av om barnevernets 

virksomhet er i samsvar med myndighetskrav. Sentralt i dette arbeidet er avviksrapportering, det vil 

si at brudd på lov/forskrift rapporteres til ledelsen (jf. krav i § 4-g). Både medarbeidere og 

oppdragstagere skal melde avvik.   

Det vises i dokumentet om internkontroll til at avvik skal meldes til barnevernleder og at 

barnevernleder har ansvar for å følge opp de meldte avvikene.  Videre kartlegges avvikene og det 

vurderes om det er nødvendig å sette inn korrigerende tiltak. Det beskrives at melder av avviket får 

tilbakemelding om oppfølging av det meldte avviket. Skjema for å melde avvik er tilgjengelig på 

ansattportalen og i egen hylle i barneverntjenesten. 

 

Det pekes i internkontrolldokumentet melding av avvik og bruk av avviksskjema er «noe prematurt», 

men at det kom i gang høsten 2016. Det pekes også på at avviksmeldinger oftest omhandler 

praktiske forhold relatert til mangler ved utstyr o.l. Dette bekreftes i intervjuer. Avvik som meldes 

skriftlig er gjerne praktiske forhold eller alvorlige forhold som trusler mot ansatte i tjenesten. 

 

Dette betyr ikke at det ikke meldes eller informeres om avvik. Både ledere og saksbehandlere 

opplyser at avvik på oppfyllelse av lovkrav som frister, manglende planer etc. rapporteres muntlig til 

ledelsen. Det vises i rutinehåndboken til at det er felles ansvar å gi tilbakemelding når rutiner kan og 

bør endres eller når feil oppdages. Revisjonen opplyses videre om at det er god dialog om mulige 

svikt og en lav terskel for å melde fra. 
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Det er en lav terskel for å si ifra at man ikke har rukket noe eller glemt noe.  

Det er praksis at man raskt sier ifra hvis noe ikke har gått i henhold til saksbehandlingsrutiner eller 

det er noe man ikke har rukket å gjøre. Det oppleves unaturlig å ikke si i fra. Teamleder har dette på 

agendaen på møter, og undersøkelsesplanen blir gjennomgått, inkludert grunnlaget for vurderinger.  

Lav terskel for å si fira at er «bakpå», og tiltak settes inn for å avhjelpe. 

Sårbarhetspunkter er jevnlig i fokus for å være i forkant og hindre fristbrudd. 

Virksomhetsleder opplever at det er økt fokus på bruk av avvikssystemet i tjenesten og de ansatte 

oppfordres til å melde avvik. Hun viser til at verneombudet har hatt verneombudsgjennomgang med 

alle ansatte, og det er laget en samlerapport om hva som fører til avvik i tjenesten og om ønskede 

forbedringspunkter. Rapporten ble sendt til rådmann i januar 2017.  

Leder opplyser om at tjenesten er knyttet til kommunens avvikssystem men at det er et behov for å 

ha et større fokus på dette slik at avvik i tjenesten, som f.eks. trusler mot ansatte, blir godt 

dokumentert.  

Leder rapporterer imidlertid til rådmann på punkter som er sårbare i tjenesten etter behov. Hun 

opplyser at nåværende situasjon med fravær og underbemanning i tiltaksteamet er varslet til 

rådmann både på e-post, i tertialrapporter og i eget møte, senest i mars 2017. Det er ellers ikke 

faste møter med rådmann på tjenestenivå. Virksomhetsleder mener faste møter kunne bidratt til å 

lette rapporteringen og har formidlet et ønske om dette til ledelsen.   

 

Det vises også til at tilsyn og revisjon også bidrar til å avdekke avvik. Fylkesmannens 

landsomfattende tilsyn av kommunenes arbeid med meldinger i 2016 viste at meldinger til 

barneverntjenesten håndteres forsvarlig, men at det også er et forbedringspotensial, blant annet i 

forhold ti å gi tilbakemelding til den som melder. Revisjonen får opplyst at manglende som fremkom 

i tilsynet er rettet opp.  

7.2.8 Overvåking av internkontrollen 

Når internkontroll er etablert må det regelmessig undersøkes om den fungerer som forutsatt og 

bidrar til kontinuerlig forbedring av tjenesten (§ 4-h). 

Det vises i internkontrolldokumentet til at barnevernleder systematisk overvåker og gjennomgår 

internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til forbedring av tjenesten. I 

intervju viser leder til at fagsystemet Familia brukes aktivt for å holde oversikt og oppdage avvik. 

Familia gir en god oversikt over mangler som for eksempel manglende tiltaksplaner og frister som 

ikke er overholdt.  I tillegg er faste rapporteringer til fylkesmannen, SSB KOSTRA og BLD viktige 

verktøy for å holde oversikt over risikoområder og eventuell manglende lovoppfyllelse. «Rapporter 

hentes ut, og hvert avvik/feil i saksbehandlersystemet rettes i dialog med aktuell saksbehandler» 

står det i beskrivelsen av internkontrollen.  

 

Videre vises det til at fagansvarlig i tjenesten har ansvar for å kontrollere faglige prosesser slik at 

disse er i henhold til rutinebeskrivelser og internkontroll samt rapportere avvik til barnevernleder. I 
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intervjuer fremkommer også at teamleder for undersøkelser følger godt med på saksgangen 

gjennom planlegging av en undersøkelse, veiledning, evaluering, sluttrapport og ved signering av 

sentrale dokumenter. I intervjuer understrekes det at det at ledergruppa generelt er «tett på» 

saksbehandlingen og bruk sjekklister er en viktig del av internkontrollen. 

7.3 Revisjonens vurdering 

God internkontroll skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og 

vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov. Internkontrollen skal bidra til  

å forebygge feil og uønskede hendelser, samtidig som den skal bidra til kvalitet, effektivitet og 

forutsigbarhet i kommunenes tjenesteleveranse.  

 

Ifølge COSO- modellen består god internkontroll i tillegg til risikovurderinger, etablering og 

gjennomføring av kontrolltiltak, god kommunikasjon, informasjon og oppfølging fra ledelsen, av et 

godt kontrollmiljø (COSO, 2013, 1996). Et godt kontrollmiljø er igjen avhengig av at den øverste 

ledelsen fastsetter tonen om viktigheten av internkontroll og at øvrige ledere forsterker disse 

forventingene nedover i organisasjonen. Revisjonens inntrykk er at nåværende ledelse i 

barneverntjenesten i stor grad har medvirket til å skape et miljø hvor åpenhet, respekt, etikk, dialog 

og trivsel står i høysetet og at tjenesten så langt revisjonens undersøkelse strekker seg må kunne 

sies å ha et godt kontrollmiljø.  

 

Revisjonen vurderer det slik at barneverntjenesten i Nannestad langt på vei har en internkontroll på 

plass, men at det er et forbedringspotensial før systemet fullt ut fyller forskriftens krav.  

 

Barneverntjenesten har en organisering hvor oppgaver og ansvar er tydelig avklart og som er 

nedfelt skriftlig. Det er høy formell fagkompetanse i tjenesten og mange av saksbehandlerne er 

erfarne i barnevernssammenheng. Revisjonen vil imidlertid peke på at organiseringen med 

inndeling/spesialisering i team ikke synes å fungere etter hensikten i perioder med vakanser, høyt 

sykefravær, og/eller turnover, og at risikoen for mangler, lovbrudd og dårligere kvalitet på tjenestene 

øker. I slike perioder blir «alle» generalister og også lederne må i større grad trå til i 

saksbehandlingen. 

 

Det fremgår av undersøkelsen at kommunen i stor grad kjøper hjelpetiltak fra eksterne 

tiltaksleverandører gjennom rammeavtalen med ØRIK. Undersøkelsen viser at sårbare perioder i 

tjenesten medfører at de som utfører tiltakene og resultatet av tiltakene ikke følges godt nok opp. 

Igjen kan dette svekke kvaliteten på tilbudet til familiene/barna, og i tillegg medføre høyere 

kostnader for kommunen, noe som etter revisors syn vil være svært uheldig. Sårbare perioder 

synes også å få konsekvenser for ønsket og/eller nødvendig kompetanseutvikling i tjenesten, noe 

som kan svekke tjenestens evne til å gjøre en god jobb på sikt. Revisjonen har ikke grunnlag for å 

hevde at underbemanning og sykefravær forklarer alle utfordringer som tjenesten peker på, selv om 

tall fra KOSTRA bekrefter at tjenesten har en høy saksmengde.  

 

Revisjonens inntrykk er at det gjøres et godt sykdomsforebyggende arbeid i tjenesten, likevel synes 

sykefravær og periodevis høy turnover å være en vedvarende utfordring. Samtidig er det 
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utfordringer med å rekruttere erfarne saksbehandlere og også private konsulenter når tjenesten har 

akutt behov for bistand. Revisjonen mener dette er realiteter kommunen i enda større grad må ta 

inn over seg og ledelsen må vurdere ytterligere tiltak for å sikre at tjenesten blir tilstrekkelig robust til 

å håndtere lovpålagte oppgaver innenfor de frister og med den kvalitet som forventes. Tjenesten 

fikk underveis i revisjonen tildelt to nye stillinger, noe som forventes å styrke kapasiteten en del, 

spesielt på tiltaksområdet. 

 

Revisjonens inntrykk er at barnevernleder har god oversikt over områder i tjenesten hvor det kan 

være risiko for svikt eller mangler med hensyn til oppfyllelse av lovkrav. Med bakgrunn i 

sårbarhetsområder er det satt inn tiltak for å redusere denne risikoen. Et godt eksempel er styrking 

av undersøkelsesgruppa med teamleder for å redusere risikoen for fristbrudd i undersøkelsessaker 

og bruk av sjekklister i arbeidet. Revisjonens undersøkelse viser imidlertid at risikovurdering i liten 

grad gjennomføres systematisk slik forskrift om internkontroll § 3 krever. Gjennomføring av 

risikoanalyser- og vurderinger er heller ikke dokumentert, jf. § 5 i forskriften. Kravet til hvor mye av 

internkontrollen som nedfelles skriftlig må ses i forhold til den enkelte tjenestes størrelse (jf. § 5). 

Revisjonen mener imidlertid at mer systematikk og bedre dokumentasjon vil kunne styrke 

internkontrollen i barneverntjenesten i Nannestad. Sett i lys av at både virksomhetsleder og fagleder 

nå slutter samtidig er god dokumentasjon desto viktigere.  

 

Når internkontrollen er etablert er det viktig at det regelmessig undersøkes om den fungerer som 

forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av tjenesten. Revisjonens inntrykk er at ledelsen i 

barneverntjenesten har gode systemer for overvåking og revidering av internkontrollen. Den tette 

kontakten mellom tjenestens ledelse og medarbeiderne, den tette oppfølgingen og de mange 

rapporteringene bidrar til kontroll.  

 

Et krav i internkontrollen er at både medarbeidere, barneverntjenestens brukere og 

oppdragstagere/samarbeidstagere skal involveres i forbedringsarbeidet i tjenesten. Revisjonen vil til 

slutt påpeke viktigheten av at denne involveringen skjer systematisk og at den informasjon og 

kunnskap som frembringes brukes systematisk i forbedringsarbeidet.  

 

Til slutt vil revisjonen bemerke at det er formidlet en bekymring for tjenestens lokalisering i brakker 

både med hensyn til ansattes trygghet og taushetsplikt i møte med brukere. Revisjonen mener 

kommunen må undersøke disse forholdene nærmere.   
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VEDLEGG - REGNSKAPSTALL 

Saksbehandling (f. 244) 

Funksjon 244 – Saksbehandling (ansvar 20630 barneverntjenesten/12705 barnevern) 

Art Tekst 2014 2015 2016 

 Brutto driftsutgifter 13,8 12,3 11,9 

Lønn  Lønnsutgifter, justert for sykerefusjoner 7,1 8,3 8,9 

100 og 200 arter Kjøp av varer og tjenester 6,0 3,2 2,3 

300 arter Kjøp til erstatning for egenproduksjon 0,6 0,7 0,7 

 Korrigerte brutto driftsutgifter 13,1 11,5 11,2 

 Overføringer med krav til motytelse 4,0 4,0 4,8 

 Brutto driftsinntekter 4,9 4,5 5,2 

 Netto driftsutgifter 10,6 8,4 7,6 
 

 

 

 

Barneverntiltak når barnet ikke er plassert (f. 251) 

Funksjon 251 – Barneverntiltak i familien (ansvar 20630 barneverntjenesten/12705 barnevern) 

Konto/art Tekst 2014 2015 2016 

 Brutto driftsutgifter 5,6 5,2 4,9 

Lønn  Lønnsutgifter, justert for sykerefusjoner 0,09 0,1 0,1 

100 og 200 arter Kjøp av varer og tjenester 4,7 3,9 4,1 

300 arter Kjøp til erstatning for egenproduksjon 0,2 0,3 0 

400 arter Overføringer 0,6 0,8 0,8 

 Korrigerte brutto driftsutgifter 4,8 4,0 4,1 

 Brutto driftsinntekter 0,04 0,003 0 

 Netto driftsutgifter 5,6 5,1 4,9 
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Barneverntiltak utenfor familien (f.252) 

Funksjon 252 – Barneverntiltak utenfor familien (ansvar 20630 barneverntjenesten/12705 barnevern) 

Konto/art Tekst 2014 2015 2016 

 Brutto driftsutgifter 19,0 17,4 20,0 

Lønn  Lønnsutgifter, justert for sykerefusjoner 8,1 7,1 8,6 

100 og 200 arter Kjøp av varer og tjenester 3,8 3,7 4,8 

300 arter Kjøp til erstatning for egenproduksjon 5,6 1,2 1,4 

400 arter Overføringer 1,5 5,4 5,4 

 Korrigerte brutto driftsutgifter 11,8 10,7 13,2 

 Brutto driftsinntekter 2,3 1,8 2,1 

 Overføringer med krav om motytelse 2,3 1,8 2,1 

 Netto driftsutgifter 16,7 15,5 17,9 
 

Kilde: KOSTRA kommunetall, hentet fra foreløpig rapportering for 2016 (ssb.no) 
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VEDLEGG – RÅDMANNENS HØRINGSSVAR 
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Arkivsak-dok. 15/00107-11 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nannestad kontrollutvalg 13.06.2018 

ORIENTERING VED DIGITALE GARDERMOEN IS (DGI)

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

Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har invitert administrerende direktør i Digitale Gardermoen IS (DGI)
for å gi en orientering om virksomheten.  

Sak 17/18
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Arkivsak-dok. 17/00070-7 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nannestad kontrollutvalg 13.06.2018 

EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON - 
ROMERIKE KRISESENTER IKS 

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

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

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

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

etterlevelse.

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

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

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

revisjon IKS av april 2018

Saksframstilling: 
Bakgrunn for saken 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll (2017-2020). 
Kontrollutvalget bestilte en oppfølging av forrige eierskapskontroll og en 
forvaltningsrevisjon. Formålet med eierskapskontroll er å følge opp funn fra forrige 
kontroll i 2013. Det ble besluttet at forvaltningsrevisjonen skulle ta for seg driften, 
ressursbruk og økonomistyring, samt hvordan formålet for virksomheten ivaretas. 
Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalget den 13. september 2017, sak 29/17. 

Sak 18/18
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Romerike Krisesenter IKS, ble stiftet i 2011, og er et ressurssenter for kvinner og 
menn som er eller har vært utsatt for vold og/eller mishandling fra en partner, familie 
eller andre. De tilbyr råd og veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen og 
bistår med å finne løsninger. Videre tilbys akutt, midlertidig botilbud som også er 
tilpasset barn. 
 
I det følgende vil det kort bli redegjort for problemstillingene og revisjonens funn og 
konklusjoner. For en fullstendig redegjørelse vises det til rapporten. 
 
Oppfølging av forrige eierskapskontroll 

 
Problemstilling 1: I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i 
Romerike Krisesenter IKS fulgt opp 
 
Revisjonenes undersøkelse viser at valg av organisasjonsmodell er drøftet mellom 
eierne i en egen prosess og de ble enige om at Romerike Krisesenter fortsatt skal 
være organisert som IKS inntil videre. Funnene viser dermed at anbefalingen fra 
forrige eierskapskontroll er fulgt opp på dette punkt. 
 
Eierskapskontrollen har imidlertid avdekket andre funn. Pr. i dag har selskapet ingen 
oversikt over hvorvidt endringene i selskapsavtalen fra 2014 er gyldig vedtatt i alle 
kommunestyrene. Revisjonens undersøkelse viser at, til tross for selskapets egne 
søk på kommunenes nettsider og gjentatte purringer, har selskapet ikke klart å finne 
alle kommuneprotokollene fra 2014. Eierkommunene har ingen rutine for å 
oversende særutskrifter til selskapet fra sin kommunestyrebehandling av saken. 
Selskapsavtalen er gyldig vedtatt i representantskapet. 
 
Revisjonen mener det kunne avhjulpet situasjonen om kommunene hadde egen 
rutine for automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved 
behandling av alle saker som angår Romerike Krisesenter. Revisjonen mener videre 
at det er hensiktsmessig at selskapsavtalen inneholder en oppstilling av når den 
enkelte kommunestyre har vedtatt avtalen med sakshenvisning. 
 
Eierkommunene har opprettet et felles eierforum for å drøfte eierstyringsspørsmål. 
Møtet avholdes en gang i året (april) før representantskapsmøtet og eventuelt ved 
behov. Revisjonen får opplyst at eiermøtet er et uformelt diskusjonsforum og det 
skrives ikke referat. Undersøkelsen viser at flere utfordrende eierstyringsspørsmål 
har vært drøftet i forumet, og har ført til forbedringer. Om en viktig sak oppstår tas 
den inn i neste representantskapsmøte som egen sak, og står særskilt avmerket i 
representantskapsprotokollen. 
 
Revisjonens undersøkelse viser at det ved noen anledninger har vært en del forfall til 
representantskapsmøtene, og at disse ikke alltid meldes inn på forhånd. Det kan i 
ytterste konsekvens resultere i et ikke-beslutningsdyktig representantskapsmøte. 
Videre har noen eiere kommet med «saker over bordet» som gir ekstra utfordringer 
siden man ikke har fått forberedt sakene i forkant av møtet. Det har bedret seg etter 
at felles kjøreregler ble drøftet i eiermøtene som omtalt ovenfor. 
 
Det kom frem i revisjonens undersøkelse at en omforent og tydelig felles eierstrategi 
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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. 
 
Revisjonens gjennomgang av selskapets sakspapirer viser at sakspapirene sendes 
til eierne seks uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 5.3. Innkallingene 
revisjonene har fått oversendt er udaterte, men det bekreftes i revisjonens intervjuer 
at frister overholdes. 
 
Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og 
implementert. 
 
Eierskapskontroll 
 
Problemstilling 2: Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger 
som er satt fra eiernes side? 
 
Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige 
eierskapskontroll. Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er 
innenfor rammene av selskapets formålsbestemmelse. 
 
Problemstilling 3a: Organisering og ressursbruk - Hvordan er virksomheten i 
selskapet organisert? 
 
Selskapet er organisert som et IKS og er redegjort for i kapittel 2.4. 
 
Forvaltningsrevisjon 
 
Problemstilling 3b: Organisering og ressursbruk - Hvordan bruker krisesenteret sine 
ressurser? 
Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per 
innbygger) er noenlunde på samme nivå som for andre krisesentre (kr 65 per 
innbygger) i 2016. Bemanningen kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente 
anbefalinger. 
 
I 2014 hadde Romerike krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en 
sammenligning med sju andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte 
mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per 
tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå målsettingen om ytterlige å øke 
antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre viser det seg at 
fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 2016 
målt per tusen innbyggere. 
 
Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned 
fra 2015 til 2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng 
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med åpningen av nytt krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre 
krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 
 
Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom 
kommunestørrelse og bruken av krisesenteret. 
 
Problemstilling 4: I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for 
økonomistyring og blir disse etterlevd i praksis? 
 
Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et 
tilfredsstillende system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker 
imidlertid også på noen avvik og forbedringspunkter. 
 
I tillegg til konklusjonen og det som er nevnt ovenfor, kommenterer revisjonen 
spørsmålet om krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå 
som kommunene. Revisjonen mener det kan være naturlig å legge seg på samme 
deflator som kommunene. Kommunene får føringer på dette fra staten. Andre 
behovsendringer som nye stillinger, inventar og utstyr ut over rammen må 
selvfølgelig løftes fram særskilt i tillegg. 
 
Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må 
dekke sine underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets 
handlingsrom vil etter hvert framstå som svært begrenset og det er heller ingen 
ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe manglende likviditet hvis det skulle 
oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette spørsmål som 
eierne bør ta stilling til. 
Hvis selskapet har et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige 
svingninger og uforutsette hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for 
likviditet og egne fondsmidler og ta dette opp med eierne. 
Størrelsen på et disposisjonsfond er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. 
 
Uttalelser til rapporten 
 
Rapporten forelegges representantskapets leder (eierskapskontrollen), styreleder og 
daglig leder (eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen) til uttalelse. Svar på 
foreleggelse følger som vedlegg til rapporten og kommenteres i sammendraget foran 
i rapporten. 
 
Revisjonens anbefalinger 
 
Romerike Krisesenter IKS bør vurdere punktene under «avvik og 
forbedringspunkter» og sørge for nødvendig oppfølging i styret og hos eierne. Dette 
omfatter: 
a) Ta nærmere stilling til når det skal gjennomføres budsjettendringer (IKS-loven 
§ 19). 
b) Ta stilling til bruken av premiefondet (dette omfatter saldo og årlig avkastning). 
c) Nedfelle ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder skriftlig. 
d) Utarbeide et overordnet økonomireglement (arbeidet er påbegynt). 
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Sekretariatets oppsummering 
 
Basert på daglig leder og styreleders tilbakemeldinger i etterkontrollen og 
eierskapskontrollen fremkommer det at eierkommuner ikke har noen rutine for å 
oversende særutskrifter til selskapet etter kommunestyrebehandling. Det er imidlertid 
ikke undersøkt hvilke kommuner dette gjelder for. 
 
Undersøkelsen viser at selskapet ønsker å få på plass en omforent og tydelig felles 
eierstrategi fra de 14 eierkommunene. Selskapet peker på at de skal produsere 
tjenester for mange kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for 
eierne sine. 
 
Revisjonen peker på at selskapet bør ha et disposisjonsfond som vil gi selskapet 
mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette hendelser, uten å måtte gå til 
eierne å be om ytterligere bevilgninger. Størrelsen på et disposisjonsfond er etter 
revisjonens oppfatning et eierspørsmål. 
 
Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et 
tilfredsstillende system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker 
imidlertid også på noen avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og 
etterlevelse. 
 
Behandling av rapporten 
 
I forbindelse med behandling av rapporten i forrige møte ble saken tatt til foreløpig 
orientering, og Romerike revisjon ble bedt om å komme tilbake med en oversikt over 
 

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

2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i 
valgperioden. 

 
Spørsmål 1 om kommunestyrenes behandling av revisjon av selskapsavtalen. 
 
Revisjonen har undersøkt om revidering av selskapsavtalen i årene 2012 - 13, 2014 
og 2015 er vedtatt i tråd med kravene til IKS-loven § 4. 
 
Prosessen med å endre selskapsavtalen i 2012 - 13 førte til noe ulike vedtak i 
kommunene. Det finnes ikke finnes dokumentasjon som belyser prosessen eller at 
vedtakene i kommunestyrene ble fulgt opp og innhentet fra Krisesenterets side. 
Revisjonen utelukker imidlertid ikke at alle kommunestyrene har vedtatt 
selskapsavtalen når det gjelder lånerammen (et av flere forslag til endringer). 
 
I 2014 ble selskapsavtalen endret på ny med hensyn til deltakernes eierandel og 
ansvarsandel. Den nye selskapsavtalen er behandlet i representantskapet, men ble 
ikke sendt til kommunene som egen sak for behandling i kommunestyrene, og er 
dermed ikke gyldig vedtatt. 
 
I 2015 ble selskapsavtalene endret med hensyn til valg av styremedlemmer. En slik 
endring krever ikke kommunestyrebehandling, jf. IKS-loven § 4, slik at denne 
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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 Nannestad kommune har vært representert i 6 av 6 møter 
ved vararepresentant. 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 

 



18/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00070-7 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 30 

 

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. 



18/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00070-7 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 37 

 

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. 



18/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00070-7 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 46 

 

Videre framkommer at anvisningsmyndigheten ligger hos daglig leder og nestleder, og at daglig 

leder har gitt konterings- og attestasjonsmyndighet til to stillingsbetegnelser (gitt til 

administrasjonskonsulenten, og i dennes fravær, til barneansvarlig (intervju med daglig leder). Det 

kommer også fram at daglig leder er ansvarlig for at alle innkjøp er i tråd med budsjett og øvrige 

retningslinjer (delegasjonsreglementet). 

 

Daglig leder opplyser i intervju at interne roller og ansvar er tilstrekkelig avklart. Attestasjons- og 

anvisningsmyndigheten er nedfelt skriftlig med signaturer og oversendt regnskapsfører (Lørenskog 

kommune). Daglig leder peker på at det var nødvendig å rydde opp i antall med attestasjons- og 

anvisningsmyndighet da hun tiltrådte fordi denne myndigheten var fordelt på for mange personer 

tidligere. Revisjonens gjennomgang viser at det er nedfelt skriftlig hvilke kontroller attestant og 

anviser skal utføre i forbindelse med godkjenning av bilag (rutine 3.7 og 3.11). 

5.1.3 Økonomireglement og prosedyrer 

Daglig leder opplyser at det har blitt arbeidet mye med å få på plass detaljerte prosedyrer. 

Prosedyrene er samlet i seks permer, fordelt på følgende typer prosedyrer: 

 Styrende dokumenter del A (perm 1) 

o Lovverk og avtaler 

o Handlingsplaner, håndbøker og veivisere 

o Stortingsmelding nr. 15 

 Styrende dokumenter del B (perm 2) 

o Administrasjon (herunder delegasjonsreglement)  

o Stillingsbeskrivelser 

o Økonomi (herunder prosedyre 3.1 for samarbeid og arbeidsfordeling mellom 

krisesenteret og Lørenskog kommune som regnskapsfører) 

o Turnus 

o Kontaktinformasjon akutte situasjoner 

 Helse, miljø og sikkerhet (perm 3) 

 Prosedyrer vedrørende personal (perm 4) 

 Praktiske og merkantile prosedyrer (perm 5) 

 Prosedyrer vedrørende brukerarbeidet (perm 6) 

 

Prosedyre 3.1 beskriver detaljert hvem som har ansvar for de ulike oppgavene innenfor lønn, 

regnskap, fakturering, kontoplan, balansen, anleggsregister, MVA og årsoppgjør. Prosedyren ble 

sist oppdatert i april 2014. Daglig leder opplever regnskapsprosedyrene som svært konkrete og 

ryddige. 

 

På spørsmål fra revisjonen opplyser daglig leder videre at man ikke har utarbeidet en overordnet 

plan eller økonomireglement. Avslutningsvis opplyses at hun ser poenget med et overordnet 

økonomireglement, men understreker at det så langt er brukt mye tid på å lage et ryddig selskap 

som følger lover og regler, og som tilfredsstiller eierne på alle måter.  
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5.2 Rutiner og prosedyrer 

Romerike Krisesenter IKS har seks permer som inneholder styrende dokumenter, HMS, 

personalreglement og prosedyrer vedrørende personal, praktiske og merkantile prosedyrer samt 

prosedyrer vedrørende brukerarbeidet. Se nærmere om dette ovenfor.  

 

Prosedyrene for samarbeid og arbeidsfordeling mellom Romerike krisesenter IKS og Lørenskog 

kommune dekker de fleste områder i gjennomgangen under.  

5.2.1 Lønnsområdet 

Romerike Krisesenter har utarbeidet personalreglement og en rekke prosedyrer og maler som 

omfatter personalet. Malene og prosedyrene omfatter også utbetaling av lønn. I tillegg har selskapet 

en oversikt over styrende dokumenter som blant annet omfatter tariffavtaler m.m. 

 

Det er utarbeidet prosedyre for turnus (april 2017 – økonomi/styrende dokumenter B). 

 

Daglig leder opplyser at administrasjonen følger opp lønnsutbetalingene, herunder manuelle rutiner 

for ansatte som jobber i turnus11. Lønnskjøringene mottas fra Lørenskog og gjennomgås detaljert 

(blant annet kontroll av timelønn) før den faktiske lønnsutbetalingen godkjennes utbetalt. Daglig 

leder påpeker videre at det er tilfredsstillende kontrollrutiner i forbindelse med ansettelser, endringer 

og sluttmeldinger.  

 

Daglig leder peker også på at det er god oversikt over lønnsutbetalingene samt at regnskapsført og 

budsjettert lønn følges opp jevnlig. Daglig leder legger til at det har vært utfordrende for 

administrasjonen å få tilstrekkelig oversikt når det gjelder pensjon. Det har blant annet vært 

krevende å forstå premieavvik og hvordan dette virker inn på regnskapet i to år. Daglig leder har 

derfor brukt tid på dette, blant annet i møter med KLP, med tanke på kunnskap og forutsigbarhet i 

økonomidokumentene. Styreleder peker på at hun er godt informert om daglig leders arbeid med 

dette. 

5.2.2 Innkjøpsområdet 

Selskapet har utarbeidet en prosedyre for innkjøp (styrende dokumenter del B, prosedyre 3.6), 

prosedyre for etablering av kundeforhold, fakturamottak og behandling, kortavtaler, taxi. 

 

Daglig leder opplyser at selskapet har tilgang til regnskapet og at alle fakturaer attesteres og 

anvises i «systemet». I motsetning til tidligere mottas svært få fakturaer direkte til krisesenteret i 

dag, og i den grad det skjer oversendes disse til Lørenskog kommune, som regnskapsfører, 

umiddelbart påpekes videre. 

 

                                                

 

 
11

 Turnussystem «snakker» ikke med systemet som lønn kjøres i (daglig leder). 
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Daglig leder opplyser at krisesenteret stort sett følger gjeldende rammeavtaler i Skedsmo kommune 

eller sender ut forespørsler til ulike aktører og dokumenterer dette. Videre svarer daglig leder at hun 

er kjent med innkjøpsregelverket. 

 

Kontrakter oppbevares og følges opp jevnlig. Krisesenteret holder til i et nytt bygg, og garantiene på 

bygget følges opp i forbindelse med årlige befaringer i garantitiden. 

5.2.3 Inntekter, fakturering og innfordring 

Hoveddelen av selskapets inntekter kommer fra eierne.  

 

Lørenskog kommune som regnskapsfører har ansvar for å fakturere eierne fire ganger årlig og 

kreve sykepenger. Lørenskog kommune følger også opp kundereskontro og innfordring, både når 

det gjelder inntekter og sykepengerefusjoner.  

5.3 Budsjett, regnskap, rapportering 

5.3.1 Årshjul 

Romerike Krisesenter IKS utarbeider årlig et årshjul. I årshjulet listes opp sentrale arbeidsoppgaver i 

forbindelse med årsregnskap og årsrapport, halvårsregnskap, og utarbeidelse av handlingsplan, 

budsjett og økonomiplan. I årshjulet tas også inn planlagte styre- og representantskapsmøter samt 

oversikt over andre sentrale oppgaver, som for eksempel internkontroll, ferieoversikter, 

medarbeidersamtaler med mer. 

 

Daglig leder opplyser at årshjulet fungerer tilfredsstillende. Årshjulet er satt opp skjematisk og det er 

enkelt å oppdatere dette. Daglig leder peker på at man i tillegg har en møteplan for styre- og 

representantskapsmøtene. Til slutt understrekes at man er oppdatert med møter og overholder gitte 

frister for utsendelse av saksdokumenter. 

5.3.2 Økonomiplan og årsbudsjett 

Daglig leder opplyser at hun har oversikt over IKS-loven når det gjelder bestemmelser om 

økonomiplan og årsbudsjett.  

 

Gjennomgang av budsjett 2016 viser at budsjettet settes opp på et aggregert nivå sammenlignet 

med detaljert budsjett og regnskap. Styreleder opplyser at administrasjonen fordeler budsjettet på 

de enkelte arter/konti. Styret behandler således ikke det detaljerte budsjettet (budsjettoppsettet i 

økonomisystemet).   

 

Når budsjett og økonomiplan settes opp, opplyser daglig leder at det tas utgangspunkt i regnskapet 

fra året før, kombinert med vedtatt økonomiplan. Lønnsbudsjettet justeres med en prosentsats, og 

denne varierer noe avhengig av om det er et hoved- eller mellomoppgjør. Daglig leder peker videre 

på at det er greit å budsjettere og periodisere driftsutgiftene, og når det gjelder renter og avdrag har 

man ryddig og god oversikt. Daglig leder opplyser til slutt at det tas høyde for en mulig renteøkning 
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da lånerenten er svært lav for tiden. Daglig leder opplyser også at spørsmål om deflator, når 

budsjettet legges, nylig har blitt løftet fram av noen eierkommuner. 

 

Budsjettet skal vedtas innen utgangen av november året før budsjettåret. Daglig leder opplyser at 

representantskapet utsatte behandlingen av budsjettet for 2016, og budsjett for 2016/økonomiplan 

2016-2019 ble vedtatt i ekstraordinært møte i representantskapet den 3.3.2016 for dette året. 

 

Daglig leder peker på at byggeprosjektet gikk med «overskudd». Overskytende prosjektmidler 

(ubrukte lånemidler) har gått til nedbetaling av lånet i tråd med vedtak i styret og 

representantskapet.   

5.3.3 Økonomirapportering gjennom året 

Daglig leder opplyser at nestleder jevnlig følger opp regnskapet mot budsjettet. Daglig leder 

opplyser videre at det rapporteres til styret hvert kvartal og halvår. Dette bekreftes i samtale med 

styreleder som også trekker fram at hun opplever at styret har tett og god dialog, og er «hands on» 

når det gjelder budsjett og regnskap. Mottatt innkalling til styremøte 6.6.2017 viser at det 

rapporteres på overordnet nivå og detaljert på kontonivå (detaljert regnskap). 

 

Daglig leder peker på at mulige avvik rapporteres til styret med prognoser, som for eksempel «ligger 

an til ….». Maler for halvårs- og kvartalsrapporter er like. Daglig leder opplyser at styret ikke har gitt 

føringer for hvordan daglig leder skal rapportere, og hun rapporterer derfor både på økonomi og 

daglig drift som det etter hennes mening er viktig å rapportere på. 

 

Styreleder opplyser at styret styrer på bunnlinjen, og ikke detaljert på budsjett per konto. Videre 

pekes på at styret vurderer driftsutgifter og finansposter hver for seg. 

5.3.4 Budsjettendringer 

Budsjettet ble ikke regulert i 2014. I 2015 vedtok representantskapet budsjettreguleringer i sak 7/15, 

men det ble også gjennomført andre budsjettreguleringer i 2015. I revisjonsberetningen for 2015 

skriver12 selskapets revisor følgende i revisjonsberetningen: 

I henhold til lov om interkommunale selskaper § 18 skal representantskapet vedta selskapets budsjett 

for kommende år. Styret for selskapet fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene 

i henhold til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 2. 

Etter vår vurdering gjenspeiler ikke justert budsjett som fremkommer av «Regnskapsskjema – Drift» i 

det avlagte årsregnskapet de justeringer som er vedtatt av representantskapet i sak 7/15. Vi kan 

heller ikke finne vedtak fra styret på justeringene i budsjettet eller delegert myndighet til daglig leder. 

 

                                                

 

 
12

 Revisjonsberetning datert 15. mars 2016. 
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Bildet som tegnet seg i 2015 er ikke videreført i 2016. Budsjettreguleringen i 2016 er vedtatt13 av 

styret og følger opp representantskapets vedtak om disponeringen av overskuddet fra 2015. Daglig 

leder peker også på at det ikke ble gjennomført flere budsjettreguleringer i 2016 enn denne. 

 

Daglig leder opplyser videre at representantskapet gjennom selskapsavtalen har delegert14 

budsjettfullmakt til styret. Dette innebærer at budsjettendringer som går ut over den vedtatte 

rammen, må legges fram for representantskapet. Endringer innenfor rammen kan styret vedta 

(daglig leder). Styreleder opplyser at det i praksis ikke er gjennomført budsjettreguleringer av styret 

da disse sakene har blitt lagt fram for representantskapet til vedtak, med innstilling fra styret. 

 

Daglig leder viser videre til at styret valgte å forskuttere stillinger for å løse brukerøkningen (unngå 

avvisninger). Styrets innstilling/anbefaling var å gjøre fortløpende vurderinger av den samlede 

økonomiske situasjonen ved krisesenteret, der mulige omdisponeringer bør gjennomføres med sikte 

på å styrke bemanningen. I samme møte, sak 16/16, ble vedtak fattet om at styret skulle 

gjennomføre og legge fram for representantskapet en utredning av selskapets brukernivå i forhold til 

andre krisesentre. I representantskapsmøte 29. november 2016, sak 16/16, om økt bemanning ved 

Romerike Krisesenter ble det konkludert med at de økonomiske følgene av den nødvendige 

styrkingen av bemanningen følges opp i egen sak om budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. 

Styrkingen er innenfor rammene av den vedtatte økonomiplanen for 2016-2019, og ble forskuttert 

høsten 2016. 

 

Styret hentet midler til dette fra disposisjonsfondet15. Daglig leder har oppfattet det slik at styret i 

denne saken handlet på oppdrag fra eierne da det ikke er anledning til å avvise brukere etter 

krisesenterloven. Representantskapet vedtok at styret skulle løse dette, men innenfor den totale 

rammen av den tidligere vedtatte stillingsøkningen som skulle komme i 2017. Både daglig leder og 

styret visste at de gikk utenfor budsjettrammene da styret fattet vedtak om å forskuttere stillinger. Til 

revisjonen opplyses videre at dette ble gjort fordi eierne ga en klar bestilling om å sørge for at ingen 

brukere ble avvist, og styret tolket det slik at det var riktig å forskuttere stillingene og at styret hadde 

fullmakt til å bruke av disposisjonsfondet. 

 

Det ble ikke foretatt budsjettjusteringer for å dekke opp for de nye stillingene. På spørsmål om styret 

hadde fullmakt uten at budsjettjustering var lagt fram for representantskapet, opplyser daglig leder 

at styreleder oppfattet det slik at de hadde fått nødvendig fullmakt fra representantskapet. Dette 

spørsmålet ble også reist i representantskapet opplyser daglig leder, og der var det delte meninger 

blant eierne om dette. Styreleder opplyser at det lå utenfor fullmakten å gi daglig leder myndighet til 

å bruke av disposisjonsfondet. Tiltaket var imidlertid helt nødvendig å gjennomføre for å forhindre 

                                                

 

 
13

 Styresak 25/16 i møte 23.august 2016. 
14

 Daglig leder viser til punkt 4.2.3 i selskapsavtalen som omhandler «Styrets myndighet og oppgaver». Dette 

er også gjentatt i styreinstruksen. 
15

 Revisjonen bemerker at disposisjonsfondet utgjør 2,2 millioner kroner etter regnskapsavleggelsen for 2014, 

og regnskapsmessig står fondet med samme saldo per 31.12.2016. 
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avvisninger, og styret fulgte i realiteten opp et pålegg fra representantskapet selv om man ikke 

formelt gikk tilbake med en konkret budsjettregulering av dette.   

 

Daglig leder opplyser at hun i kraft av stillingen har fullmakt til å se sykepengerefusjoner og lønn 

under ett og kan ta inn vikarer for sykepengene. Fullmakten er ikke skriftlig nedfelt, noe styreleder 

bekrefter. Sykepenger budsjetteres ikke etter råd fra regnskapsfører. Daglig leder er enig i at dette 

resulterer i merforbruk på lønnspostene isolert sett fordi det heller ikke foretas budsjettregulering 

mellom sykepenger og lønn. 

 

Daglig leder peker på at det framover vil bli budsjettert/budsjettjustert i investeringsregnskapet til 

egenkapitalinnskudd i KLP. Nærmere om pensjon nedenfor.  

5.3.5 Regnskapet og regnskapsavleggelsen samt årsrapport og årsberetning 

Regnskapet føres og avsluttes av Lørenskog kommune som regnskapsfører. Daglig leder 

utarbeider styrets årsberetning og årsrapport. Notekrav ivaretas også av regnskapsfører. Styret har 

avlagt16 regnskapene innen gjeldende frister (15. mars) opplyser daglig leder. 

 

Regnskapet for 2014 ble lagt fram med forslag om at overskuddet på 589 767 skulle gå til reduksjon 

av kommunenes innbetaling i 2015. Regnskapet for 2016 ble lagt fram med forslag om at 

underskuddet på 840 618 skulle dekkes av disposisjonsfondet17, og det ble vedtatt. 

 

Regnskapet for 2015 ble lagt fram med forslag om at overskuddet på 1 702 430 skulle brukes til å 

dekke underskudd i investeringsregnskapet med 108 258 kroner (egenkapitalinnskudd i KLP) og det 

resterende til innbetaling av langsiktig gjeld (styrets årsberetning 2015). Dette opplyses også i 

saksframlegget til sak 8/1618, samt i styrets årsberetning for 2015: «[m]indreforbruk i 

investeringsregnskapet på kr. 2 053 276, benyttes til innbetaling av langsiktig gjeld». 

 

Representantskapet vedtok derimot at overskuddet på 1 702 430 kroner skulle brukes til å dekke 

egenkapitalinnskuddet i KLP (108 258 kroner) og at det resterende skulle tilbakebetales eierne 

(1 594 172 kroner). Representantskapets vedtak er fulgt opp i 2016. Representantskapet fattet ikke 

vedtak om de ubrukte lånemidlene/mindreforbruk i investeringsregnskapet (med i innstilling, utelatt i 

vedtaket). 

 

Regnskapet for 2016 viste, som nevnt foran, underskudd. I note til årsregnskap 2016 opplyses at 

selskapet har et premiefond19 på kr 1 081 069 som står hos KLP, og at dette kan benyttes til å 

                                                

 

 
16

 Årsregnskap 2014 den 15. mars 2015, 2015 den 15. mars 2016 og 2016 den 14. mars 2017. 
17

 Fondet reduseres til 1 361 858,-. Representantskapets vedtak 25.4.2017 sak 4/17. 
18

 Representantskapets møte 27.4.2016 
19

 Premiefondet tilhører kunden. Det inngår i KLPs forsikringsmessige avsetninger og en andel av selskapets 

overskudd skal overføres premiefondet. Kunden disponerer fondet, men kan normalt bare bruke dette til 

innbetaling av framtidig premie. 
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redusere framtidige pensjonsutgifter (note 5 – pensjon). Se nærmere om dette i vedlegg 1. 

Styreleder opplyser at styret ikke har tatt stilling til bruken av premiefondet.  

 

Selskapet tilbakebetalte, slik revisjonen forstår det, 2 053 276 kroner av ubrukte lånemidler i 2016. I 

noten opplyses at dette er ekstraordinære avdrag i 2016.  

 

I løpet av 2017 ble resterende ubrukte lånemidler tilbakebetalt långiver. Ubrukte lånemidler beløp 

seg til 108 259 kroner 31.12.2016 (note 8 til årsregnskap 2016).  

 

Styret skriver i sin årsberetning for 2014 at av likviditeten utgjør 11,1 millioner kroner lånte, men ikke 

anvendte, midler fra byggeprosjektet. «Styret ber administrasjonen om å nedbetale frie lånemidler 

hensyntatt påløpte ikke betalte kostnader» (styrets årsberetning 2014). 

5.4 Vurdering 

Revisjonen har undersøkt om selskapet har etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og 

om disse blir etterlevd i praksis. For å besvare dette har revisjonen lagt til grunn at selskapets 

system for økonomistyring sikres ved at følgende er etablert: 

 

 Reglementer og instrukser 

 Rutiner for virksomheten 

 Rutiner som sikrer støttefunksjoner 

5.4.1 Reglementer og instrukser 

Romerike Krisesenter IKS har på plass mange detaljerte prosedyrer, delegeringsreglement, 

styreinstruks og instruks for daglig leder. Det foreligger stillingsbeskrivelser for alle stillinger. 

Anvisningsmyndigheten er på plass og det foreligger beskrivelse av de kontroller som attestant og 

anviser skal foreta. 

 

Krisesenteret har en selskapsavtale som etter revisjonens vurdering avklarer roller og ansvar på 

overordnet nivå. Et økonomireglement som på overordnet nivå kunne beskrevet ansvarsfordelingen 

mellom daglig leder og styret, og mellom styret og representantskapet noe mer utfyllende enn det 

som er tilfelle, er ikke på plass20. Relevante punkter i et økonomireglement kan for eksempel være:  

 

 Reglementets formål 

 Beskrivelse av økonomisystemet 

 Roller og ansvar for daglig leder og styret 

 Overordnet om hvem fører regnskapet og rammene for dette  

 Kjøp av varer og tjenester (hvilke rammer som gjelder) 

                                                

 

 
20

 Arbeidet har startet opp, og revisjonen ble orientert om dette i en e-post 4.1.2018. 
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 Attestasjon og anvisning (nærmere om hva som ligger i disse funksjonene og hvilke 

kontroller som skal utføres) 

 Overordnet om lønnshåndtering 

 Årsbudsjett og økonomiplan, budsjettjusteringer og ansvarsbeskrivelse 

 Økonomisk rapportering – løpende og årsregnskap med noter og årsberetning, annen 

rapportering som f.eks. til KOSTRA og eventuelt andre registre samt ansvar og frister. 

 

Revisjonens undersøkelse viser at styret ble gitt i oppgave å sette inn tiltak for å forhindre 

avvisninger i 2016, noe administrasjonen fulgte opp og har rapportert til både styret og 

representantskapet. Styret har fullmakt til å gjøre budsjettendringer innenfor rammen av årets 

budsjett slik dette er vedtatt av representantskapet. Revisjonens vurdering er at bruk av 

disposisjonsfondet ligger utenfor styrets fullmakter. Revisjonens undersøkelser viser også at de 

budsjetterte lønnsutgiftene og refunderte sykepengene dekket opp forskutteringen av stillinger, og 

at det således i realiteten ikke var behov for å bruke av disposisjonsfondet. Nærmere om dette 

under punkt 5.4.3. 

5.4.2 Rutiner og prosedyrer for virksomheten 

Krisesenteret har på plass rutiner for virksomheten. Revisjonens gjennomgang viser at det er 

utarbeidet en rekke detaljerte prosedyrer internt, og det foreligger en detaljert samarbeidsavtale 

med Lørenskog kommune som regnskapsfører. Revisjonens vurdering er at rutiner og prosedyrer i 

det store og hele er på plass. 

 

Revisjonen viser at pensjonsutgiftene har vært krevende for administrasjonen å få oversikt over. 

Nåværende pensjonsleverandør er KLP. Revisjonens gjennomgang viser at administrasjonen har 

arbeidet for å få bedre kunnskap om pensjon i 2016 og at det er større bevissthet om premieavvik 

og egenkapitalinnskudd enn tidligere. Revisjonens vurdering er at det er positivt at det er satt inn 

tiltak for å øke kunnskapen på området. Revisjonens vurdering er at egenkapitalinnskuddet skulle 

vært budsjettert, eventuelt budsjettregulert i løpet av året (forskrift om årsbudsjett § 2 b), og det er 

positivt at daglig leder har gitt uttrykk for at dette tas med for senere år. 

5.4.3 Budsjett, regnskap og rapportering 

Årsbudsjetter og økonomiplaner er vedtatt etter gjeldende frister, med et unntak i 2016 da saken ble 

utsatt av representantskapet.  

 

Regnskapene er avlagt innen 15. mars. Etter gjeldende bestemmelser skal regnskapet avlegges 

innen 15. februar, men det oversendes da i praksis til revisjon. Regnskapsfører har fått frist 15. 

februar for å sende årsregnskapet til revisjon. Regnskapet skal revideres innen 15. mars. I praksis 

oversendes regnskapet til revisjon innen frist 15. februar. Styret avlegger regnskapet i styremøte 15. 

mars og revisors beretning undertegnes og overleveres samtidig. Årsregnskapet oversendes 

deretter representantskapet til vedtak. Selv om fristen for å avlegge regnskapet ikke overholdes, 

mener revisjonen dette er en praktisk tilnærming som er tilfredsstillende.  
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Budsjettforskriftens krav er at representantskapet fastsetter bindende økonomiske rammer som 

styret deretter setter opp i et fullstendig årsbudsjett etter samme oppstillingsplan som 

resultatregnskapet. Etter revisjonens vurdering er dette ivaretatt ved at budsjett og økonomiplan 

legges fram for representantskapet til vedtak etter samme oppstillingsplan som resultatregnskapet. 

Revisjonen legger videre til grunn at daglig leder kan fordele det vedtatte årsbudsjettet detaljert på 

de enkelte kontoer og informere styret. Revisjonens vurdering er at det rapporteres til styret på 

budsjett og regnskap både på overordnet nivå og på kontonivå.  

 

Revisjonen vurderer at budsjettjusteringer foretas ved behov og legges fram for representantskapet 

til vedtak. Styrets vedtak om å disponere disposisjonsfondet i 2016 ligger som nevnt utenfor de 

fullmakter som er lagt til styret i lov (IKS-loven § 19 og forskrift om årsbudsjett § 2) og 

selskapsavtale.  

 

Revisjonen viser at styret ikke har vedtatt de nærmere rammer for hvilke budsjettendringer som kan 

foretas administrativt, for eksempel om daglig leder har fullmakt til å disponere merinntekter på 

sykepengerefusjoner til å ansette arbeidskraft, eller om det er delegert til daglig leder å sette opp 

budsjettet detaljert på den enkelte konto. 

 

Det er ingen delegering som sier noe om hvilke budsjettposter administrasjonen kan se i 

sammenheng. For eksempel kunne en slik delegering til daglig leder gå ut på å se poster som hører 

til under samme hovedpost i sammenheng. Revisjonen har under punkt 5.4.1 over pekt på noen 

punkter som det kan være naturlig å ta inn i et overordnet økonomireglement, og viser for øvrig til 

det. Revisjonens vurdering er videre at selskapet ikke synes å ha tatt stilling til bruken av 

premiefondet i KLP. Et eventuelt vedtak må pensjonsleverandøren underrettes om slik at deler av 

den årlige premien kan dekkes av premiefondet fra året før. Premiefondet tilføres årlig midler, 

anslagsvis kan det dreie seg om rundt 50 - 80 tusen kroner årlig for et selskap på krisesenterets 

størrelse. Premieinnbetalingen kan reduseres med midler som tilføres premiefondet. Det betales 

ikke arbeidsgiveravgift av premie som dekkes av premiefondet. Etter revisjonens vurdering ligger 

det i tillegg en skjult reserve i saldoen på premiefondet hos KLP på rundt en million kroner per 

31.12.2016. 

 

Styret styrer «på bunnlinjen». Revisjonen antar dette er årsaken til at årsrapporten fokuserer på at 

underskuddet i 2016 for en stor del skyldtes en pensjonsregning som kom overraskende mot slutten 

av året. Revisjonen har i vedlegg til denne rapporten vist at lønnsbudsjettet og inntektsførte 

sykepenger ga dekning for lønnsutgiftene i 2016. Revisjonen har forståelse for det bildet som 

tegnes i årsrapporten i og med at man styrer på bunnlinjen. I årsrapportene er opplysningene om 

tilbakebetaling av overskytende lånemidler ikke konsistent omtalt, men dette har ingen stor 

betydning. Selskapet har ikke lenger noen ubrukte lånemidler, og betaler renter og avdrag på de 

lånemidlene som gikk med til å bygge det nye krisesenteret.   

 

Det er reist spørsmål om krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå som 

kommunene. Revisjonen mener det kan være naturlig å legge seg på samme deflator som 

kommunene. Kommunene får føringer på dette fra staten. Revisjonen mener det er vanskelig å 
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uttale seg om en deflator alltid skal ligge på en gitt prosentsats, for eksempel 2,6 %. Andre 

behovsendringer som nye stillinger, inventar og utstyr ut over rammen må selvfølgelig løftes fram 

særskilt i tillegg.  

 

Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må dekke 

underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets handlingsrom vil etter hvert 

framstå som svært begrenset og det er heller ingen ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe 

manglende likviditet hvis det skulle oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette 

spørsmål som eierne bør ta stilling til.  

 

Hva et disposisjonsfond bør ligge på er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. Hvis det er 

midler på et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette 

hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for likviditet og egne fondsmidler og ta dette 

opp med eierne. 
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VEDLEGG 1 – REGNSKAPSANALYSE 

Innledning og oppsummering 

Romerike Krisesenter IKS skal sørge for et heldøgns krisesentertilbud til kommunene på Romerike i 

tråd med selskapsavtalen, krisesenterloven og andre statlige føringer og Romerike Krisesenter IKS 

understreker lovens krav i sine planer og krisesenteret arbeider innenfor virksomhetens formål. 

Regnskapsmessig overforbruk er tilbakeført eierne i tråd med representantskapets vedtak, mens 

underskudd er vedtatt dekket av disposisjonsfondet i krisesenteret.  

 

Revisjonen har analysert budsjett og regnskap detaljert på hovedpostnivå. Analysen viser: 

 Disposisjonsfondet og selskapets handlingsrom reduseres når overskudd tilbakeføres eierne 

og underskudd dekkes av disposisjonsfondet.  

 Resterende lånegjeld per 31.12.2016 var på rundt 41 millioner. Av opprinnelig låneopptak på 

55 millioner er ubrukte lånemidler tilbakebetalt långiver i sin helhet ved flere innbetalinger, 

senest i 2017. 

 Inntektene overføres fra kommunene som eier Romerike Krisesenter IKS i tråd med 

budsjettvedtak i representantskapet og vedtatt fordelingsnøkkel i selskapsavtalen (basert på 

folketall 1.1.2014, avtalens punkt 3).  

 Overskudd i 2014 og 2015 ble tilbakebetalt eierne i 2015 og 2016. Dette reduserte 

overføringene fra kommunene. Tilsvarende beløp ble stilt til selskapets disposisjon ved bruk 

av fond. 

 De samlede lønnsutgifter har økt fra 10,2 millioner i 2014 til 14,1 millioner kroner i 2016. 

 Lønn- og sosiale utgifter og refunderte sykepenger viste små avvik mot budsjett i 2016. Det 

gjennomføres normalt ingen budsjettreguleringer av lønnsposter og sykepengerefusjon. 

 Daglig leder forskutterte bemanningsøkningen, som lå inne i økonomiplanen fra 2017, 

høsten 2016 med 3 stillinger. Daglig leder fulgte med dette opp styrets vedtak. Som vist i 

foregående kapittel gikk styret ut over sine fullmakter da det er representantskapet som har 

nødvendig fullmakt til å stille til rådighet midler fra disposisjonsfondet. 

 Kjøp av varer og tjenester har økt fra 2,4 millioner i 2014 til 4,3 millioner kroner i 2016. 

Økningen er ikke videreført i budsjettet for 2017 da budsjettet igjen er på 2016-nivå med 3,2 

millioner kroner. 

 Finanspostene viser at renteinntekter ikke budsjetteres samt lavere renteutgifter og avdrag 

på lån enn budsjett. Totalt ble renter og avdrag regnskapsført med 2,1 millioner kroner mot 

budsjettert 2,5 millioner i 2016. 

 Det er ingen andre bevegelser i investeringsregnskapet for 2016 enn egenkapitalinnskudd 

(108 tusen kroner), men dette er ikke budsjettert (hittil). 

 Romerike Krisesenter IKS mottar gaver. Gavemidler avsettes til bundet fond og tas til inntekt 

etter hvert som midlene brukes. Dette påvirker ikke regnskapsresultatet. 

 Regnskapet gikk med overskudd i 2014 (600 tusen kroner) og 2015 (1,7 millioner kroner) og 

med underskudd i 2016 (900 tusen kroner). 
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 Regnskapsresultatet forklares i styrets årsrapport. Det styres på «bunnlinjen». Dette 

forklarer at det legges stor vekt på pensjonsinnbetalingene i styrets årsberetning fordi dette 

var et krav som kom overraskende på selskapet på et sent tidspunkt i 2016. 

 Kommunene rapporterer om krisesenterdrift til SSB hvert år. De fleste kommunene 

rapporterer netto tilskudd (opprinnelig budsjett fratrukket andel av overskudd), mens andre 

rapporterer opprinnelig budsjett eller andre tall. Det naturlige vil være å rapportere det som 

faktisk føres i regnskapet (netto tilskudd) slik de fleste av kommunene gjør.  

Regnskap og resultatutvikling 

Tabellen under viser noen nøkkeltall fra regnskapet for de tre sist avlagte regnskapsår: 

 

Tabell 13 Nøkkeltall fra regnskapene  

Kilde: Romerike Krisesenter IKS, årsregnskap 2014, 2015 og 2016 

 

Tabellen over viser at driftsinntektene økte fra 2014 til 2015, noe som henger sammen med at nytt 

krisesenterbygg ble tatt i bruk sommeren 2014. Driftsregnskapet for 2014 (0,6 millioner kroner) og 

2015 (1,7 millioner kroner) viser overskudd (regnskapsmessig resultat). I 2016 (0,8 millioner kroner) 

ble regnskapsresultatet negativt (underskudd). I kapittel 4 kommer vi nærmere inn på regnskapene. 

 

Balansen viser at egenkapitalen er redusert i perioden, fra 3,7 millioner per 31.12.2014 til 2,2 

millioner kroner per 31.12.2016). Egenkapitalen påvirkes først og fremst av de årlige 

overskudd/underskudd og disponeringen av disse. Driftsinntektene utgjør 11,5 prosent av 

disposisjonsfondet (2,2 millioner kroner) per 31.12.2016.  

 

Romerike Krisesenter IKS - nøkkeltall 2014 2015 2016 

Driftsregnskapet 

Sum driftsinntekt 15,3 19,4 19,1 

Brutto driftsresultat 2,3 1,9 -1,7 

Ordinært resultat (før interne finansieringstransaksjoner) 0,8 1,0 -2,4 

Regnskapsmessig resultat 0,6 1,7 -0,8 

Balansen 

Sum egenkapital 3,7 5,7 2,2 

Sum langsiktig gjeld 59,4 51,2 50,1 

Sum anleggsmidler 49,3 50,2 50,1 
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Langsiktig gjeld består av lån til bygging av krisesenteret (41,7 millioner kroner per 31.12.2016 

2016) og pensjonsforpliktelser.   

 

Sum anleggsmidler består blant annet av faste eiendommer og anlegg (41,1 millioner kroner per 

31.12.2016), utstyr, maskiner og transportmidler (1,7 millioner kroner per 31.12.2016). 

Analyse av budsjett og regnskap 2014 – 2016 

Revisjonen har valgt å dele opp analysen av budsjett og regnskap etter en inndeling i områder. I 

innledningskapitlet har revisjonen vist utviklingen i selskapets regnskap i perioden 2014 – 2016 helt 

overordnet. I denne analysen går vi nærmere inn på dette. I tillegg tar vi med et punkt om 

investeringsregnskapet og litt om rapportering til KOSTRA. 

Inntektene og bruk av avsetninger 

Romerike krisesenter IKS får sine inntekter fra kommunene. Det er kommunene som har ansvar for 

å sørge for et krisesentertilbud. Fra 2011 ble som nevnt statstilskuddet21 til krisesentrene innlemmet 

i rammetilskuddsmodellen og overført kommunene (Justis- og beredskapsdepartementet 2013).  

 

Nedenfor ser vi nærmere på inntektene i perioden 2014 – 2016. Bruk av avsetninger er tatt med 

fordi dette øker krisesenterets inntekter 

 

Tabell 14 Inntektsutvikling 

Romerike krisesenter IKS – inntekter og bruk av avsetninger 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

      

Fra kommunene 17 384 17 384 18 978 17 888 14 201 

Momskompensasjon 837 400 400 535 318 

Sykepenger 739 - - 773 348 

SUM REFUSJONER 18 960 17 784 19 378 19 196 14 907 

Bruk av avsetninger* 1 594 1 594 0 590 0 
 

Kilde: Data fra regnskapene. *Bruk av avsetninger er konto 19300 i regnskapet, andre avsetninger (gavefond) ikke med i 

tallene som presenteres i tabellen. Tatt med den delen av beløpet som kompenserte tilbakebetalingene til kommunen.  

 

Den årlige inntektsøkningen skyldes for det første at innbetalingene fra kommunene har økt i tråd 

med de avtaler som er inngått mellom selskapet og eierkommunene i perioden 2014 – 2016.  

                                                

 

 
21

 Se nærmere om dette i rapportens innledning. 
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Kommunene innbetalte opprinnelig budsjetterte tilskudd i 2014, men reduserte driftstilskuddene i 

2015 og 2016. Representantskapet har vedtatt22 at overskuddene fra 2014 og 2015 tilbakebetales til 

eierne. Dette ble gjort ved å redusere innbetalingene til selskapet fra kommunene. Samtidig ble 

tilsvarende midler stilt til selskapets disposisjon ved at det ble budsjettert med bruk av fond.  

«Underskuddet»23 i investeringsregnskapet i 2015 reduserte det beløpet som kommunene indirekte 

fikk tilbakebetalt24.  

 

Driftsbudsjettet for 2016 er, med unntak av det som framkommer i avsnittet over, i tråd med 

opprinnelig budsjettert. På inntektssiden mottok selskapet mer i momskompensasjon enn 

budsjettert samt sykepenger. Regnskapet for 2016 viser at sum refusjoner ble noe over 6 prosent, 

eller 1,2 millioner kroner, høyere enn justert budsjettert. Av dette utgjør 739 tusen kroner refunderte 

sykepenger. Sykepenger er ikke budsjettert slik tabellen ovenfor viser. 

 

Romerike Krisesenter IKS mottar også gaver25. Gavemidlene avsettes til fond, og bruken av 

midlene tas av fondet. Dette budsjetteres ikke, men inntektene og bruken av gavemidlene føres i 

regnskapet. Fondet er bundne midler som regnskapsmessig holdes atskilt fra selskapets øvrige 

midler. Mottatte gaver har ligget på mellom 100 og 200 tusen kroner de siste årene. 

Lønn 

Økningen på 4 årsverk i 2017 ble forskuttert med ansettelse i 3 fagstillinger høsten 2016. En økning 

i antall årsverk (4 årsverk) var det tatt høyde for i budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020. Daglig 

leder opplyser at forskutteringen ble iverksatt som tiltak på bakgrunn av representantskapets vedtak 

(representantskapssak 10/16 27.4.2016): 

Styret pålegges å iverksette tiltak i 2016 innenfor styrets myndighet for å forhindre avvisninger som 

er i strid med lovens intensjon. Disse skal vurderes uavhengig fra det allerede foreliggende forslag 

om bemanningsøkning for 2017. 

Styret vedtok deretter følgende 31.5.2016: 

Styret gir daglig leder fullmakt til å foreta nødvendige tiltak for ansettelser innenfor de økonomiske 

rammene, for å unngå avvisninger. Det gis tillatelse til oppdekking fra driftsfond. 

Lønnsutviklingen i selskapet, inklusive sosiale utgifter, er vist i tabellen under. 

                                                

 

 
22

 Vedtak i representantskapet i forbindelse med behandlingen av regnskapssaken for regnskapsårene 2014 

(sak 3/15) og 2015 (sak 8/16) og fulgt opp med budsjettregulering vedtatt av styret (25/16). 
23

 Dette gjelder innbetaling av egenkapitaltilskudd i KLP (108 tusen kroner). Regnskapsmessig skal dette 

bokføres i investeringsregnskapet, og det kan ikke lånefinansieres.  
24

 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 (1 702 430) minus underskudd i investeringsregnskapet i 2015 

(108 258) = tilbakebetaling til kommunene (1 594 172,-). 
25

 Ikke tatt med i tabellen. 
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Tabell 15 Lønnsutvikling 

Romerike krisesenter IKS – lønn 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Lønn og sosiale utgifter 14 079 13 533 13 533 12 230 10 226 
 

Kilde: Regnskapsdata 

 

De samlede lønnsutgifter har økt fra 10,2 millioner i 2014 til 14,1 millioner kroner i 2016. 

 

Lønnsbudsjettet ble ikke regulert i 2014, og regnskapet viste merforbruk på lønn og sosiale utgifter 

med noe i underkant av 0,5 millioner kroner. 

 

I 2015 ble lønn justert opp med 585 tusen kroner til 13 millioner kroner (budsjettregulering26). 

Regnskapet viste til slutt et mindreforbruk på lønn og sosiale utgifter i underkant av 0,8 millioner 

kroner holdt opp mot regulert lønnsbudsjett (regnskap 2015). 

 

Lønnsbudsjettet ble ikke regulert i 2016. Som nevnt ovenfor ga imidlertid styret daglig leder fullmakt 

til å dekke opp for ekstra stillinger fra selskapets driftsfond. Daglig leder informerte styret i august 

2016 om at prognosen for økte lønnsutgifter lå på rundt 0,6 millioner kroner. Revisjonen har 

beregnet at dersom selskapet hadde regulert budsjettet for 2016, ville avviket mellom budsjett og 

regnskap vært på 0,4 prosent. Avviket mellom budsjett og regnskap for 2016 ble, slik regnskapet 

viser, på 4 prosent eller 0,5 millioner kroner.  

 

Selskapet har inntektsført sykepenger. Sykepengene utgjorde 0,7 millioner kroner både i 2015 og 

2016 mot 0,3 millioner kroner i 2014. Sykefraværet var i gjennomsnitt på 8,6 prosent i 2016 mot 9,5 

prosent både i 2014 og 2015 (årsrapporter).  

 

Daglig leder opplyser at sykepenger ikke budsjetteres27 og det er heller ikke gjennomført 

budsjettreguleringer mellom sykepenger og lønn (budsjett og regnskap). Daglig leder opplyser i 

intervju at hun har fullmakt til å se lønn og sykepenger under ett, og at dette er i samsvar med vanlig 

kommunal praksis. Justert for sykepenger viser revisjonens beregninger et mindreforbruk på lønn 

inkludert sosiale utgifter28 i 2016.    

                                                

 

 
26

 Representantskapssak 7/15. 
27

 Romerike Krisesenter IKS budsjetterer ikke sykepenger etter føringer fra regnskapsfører (Lørenskog 

kommune), men daglig leder har spurt om dette ved flere anledninger (intervju med daglig leder). 
28

 Nærmere 0,2 millioner kroner eller 1,4 prosent (mindreforbruk) korrigert for sykepengerefusjon i 2016. 
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Kjøp av varer og tjenester med mer 

Kjøp av varer og tjenester omfatter blant annet faglig veiledning, transportutgifter og leasingbil, 

strøm, forsikring av bygg og ansatte, kommunale gebyrer, kontingenter/medlemskap, inventar, 

vedlikehold, service- og renholdsutgifter, revisjons- og regnskapshonorar, konsulenthonorar og 

tolketjenester.  

 

 Tabell 16 Kjøp og overføringer 

Romerike krisesenter IKS – kjøp av varer og tjenester med mer 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Varer og tjenester 4 378 3 115 3 115 3 201 2 448 

Andre utgifter 28 45 45 3 55 

Momskompensasjon 838 400 400 535 318 

Overføring til private 61 50 50 47 10 
 

Kilde: Data fra regnskap 

 

Kjøp av varer og tjenester har økt fra 2,4 millioner i 2014 til 4,3 millioner kroner i 2016. I budsjettet 

for 2017 er det budsjettert med 3,2 millioner til kjøp av varer og tjenester, noe som etter revisjonens 

mening tyder på at det i 2016 påløp relativt store engangsutgifter. 

 

For 2016 viser regnskapet for kjøp av varer og tjenester et merforbruk på 41 prosent eller 1,3 

millioner kroner mot regulert budsjett. De største avvikene gjelder inventar, vedlikehold og 

konsulenthonorar. Dette forklares nærmere i årsrapporten for 2016 slik: styrevedtak 29/15 om bruk 

av konsulenttjenester, reparasjon av inventar på et bad og utskifting av død hekk29).  

 

Andre utgifter omfatter bedriftshelsetjeneste og andre kjøpte tjenester30.  

 

I tillegg viser tabellen merverdiavgift og bidrag (overføringer til private)31.  

 Momskompensasjonen er høyere enn budsjettert, noe som henger sammen med kjøp av 

varer og tjenester. Momskompensasjon framkommer regnskapsmessig både som utgift og 

inntekt. 

 Overføringer til private gjelder primært bidrag til brukere ved reetablering. 

                                                

 

 
29

 Hvorvidt utgiftene til beboerbad og hekk refunderes som garantisak, er til vurdering (årsrapport 2016). 
30

 Revisjonen tviler sterkt på at konto 13702 og 13720 brukes korrekt. Kjøp av bedriftshelsetjeneste inngår i 

egenproduksjon under andre tjenester (art 270) (kostraveileder 2016, 90). Kjøp på konto 13702 gjelder 

ordinære kjøp, og skal plasseres innenfor artsseriene 11000 eller 12000. 
31

 Sum budsjetterte overføringer: 500 000,-, herunder 50’ avsatt til senere fordeling. Regnskapsført 898 000,-.  
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Finansposter 

 

Tabell 17 Renteinntekter, renteutgifter, avdrag og avskrivinger 

Romerike krisesenter IKS – finansposter 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Renteinntekter -187 0 0 -404 -661 

Renteutgifter 752 850 850 1 088 1 235 

Avdragsutgifter lån 1 556 1 600 1 600 1 713 917 

Motpost avskrivinger -1 522 -1 460 -1 460 -1 522 - 

Sum finansposter 598 990 990 875 1 491 

Sum ekskl. avskrivinger 2 121 2 450 2 450 2 397 1 491 
 

Kilde: Data fra regnskap. Renteutgifter: Inkluderer forsinkelsesrenter. Alle tall i hele tusen. 

 

Både rente- og avdragsutgifter på lån budsjetteres noe høyere enn regnskapsført. Daglig leder 

opplyser at det er enkelt å budsjettere renter og avdrag, og at det legges inn en margin med tanke 

på renteøkninger. Renteinntekter på bankinnskudd budsjetteres ikke, noe som framkommer av 

tabellen ovenfor. Samlet gir dette et mindreforbruk mot budsjett på nærmere 0,4 millioner kroner i 

2016. Finanspostene viser mindreforbruk mot budsjett også i 2014 og 2015. 

 

I forbindelse med oppføringen av nye lokaler, ble selskapet innvilget en låneramme på 55 millioner. 

Lånet er tatt opp i Kommunalbanken. Nedbetalingstiden er 30 år og lånet er tatt opp med flytende 

rente. I budsjett 2017 opplyses om effektiv rente for tiden på 1,808 prosent (budsjett 2017). 

 

Når det gjelder avskrivinger vises til rapportens punktet om investeringsregnskapet nedenfor. 

Avsetninger og regnskapsmessig resultat 

Når regnskapet avsluttes og ordinært resultat foreligger, bokføres avsetninger og bruk av 

avsetninger, fond samt overføringer til investeringsregnskapet. Deretter framkommer 

regnskapsmessig mindre-/merforbruk (regnskapsmessig overskudd eller underskudd). 
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Tabell 18 Avsetninger og regnskapsresultat 

Romerike krisesenter IKS – avsetninger og resultat 2014 - 2016 

 Regnskap Reg. 

budsjett  

Opprinnelig 

budsjett  

Regnskap Regnskap 

 2016 2015 2014 

Ordinært resultat 2 397 1 859 265 -982 -784 

Avsetning til gavefond 144 0 0 197 368 

Avsetning til disp.fond     424 

Bruk av gavefond -123 -265 -265 -327 -173 

Bruk av overskudd -1 702 - 1 702 0 -590 -424 

Overføring til inv.regnskap 108 108 0 0 0 

Regnskapsmessig 

mindreforbruk 

 0 0 1 702 590 

Regnskapsmessig 

merforbruk 

823 0 0   

 

Kilde: Data fra regnskapene. Alle tall i hele tusen. 

 

Tabellen ovenfor viser hvordan regnskapsresultatet framkommer. Etter korrigering for interne 

finansieringstransaksjoner (avsetninger og bruk av avsetninger, samt overføring til 

investeringsregnskapet) viser regnskapet underskudd i 2016 og overskudd i 2015 og 2014. Bruk av 

tidligere års overskudd viser representantskapets disponering av overskuddene fra foregående år.  

 

Avsetninger og bruk av avsetninger er regnskapsført i tråd med budsjett i 2016 og 2015, men det er 

ikke budsjett i 2014 på disse postene. Bruk og avsetninger til gavefond (bundet fond) skal bokføres 

og det er ikke krav om budsjett. 

 

Avlagt regnskap for 2016 viser underskudd (regnskapsmessig merforbruk). Styret viser i 

årsrapporten til at «[d]ette inkluderer amortisering av premieavvik på pensjoner for 2015 på kr 

330 753 og 2016 med kr 43 488.» I tillegg viser styret til merforbruk på kjøp av varer og tjenester (se 

nærmere om dette ovenfor). Videre opplyses at selskapet har et premiefond på kr 1 081 069 som 

står hos KLP, og at dette kan benyttes til å redusere framtidige pensjonsutgifter (note 5 – pensjon). 

Investeringsregnskapet 

Romerike Krisesenter IKS har oppført nytt bygg og tok det i bruk sommeren 2014. Investeringene er 

aktivert og avskrives årlig. Investeringene er aktivert med 45,8 millioner kroner fordelt på 

hovedbygg, tomt, tekniske anlegg, kennelanlegg, inventar og IKT-utstyr.  
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Rapportering til KOSTRA 

Romerike Krisesenter IKS har rapporteringsplikt til KOSTRA. Oppslag i regnskapet viser at i tillegg 

til obligatoriske funksjoner i tilknytning til pensjon, momskompensasjon i investeringsregnskapet og 

avskrivninger, brukes funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. 

 

Lørenskog kommune som regnskapsfører skal rapportere regnskapet til SSB. I tillegg er 

kommunene pålagt å rapportere noen opplysninger til SSB på eget skjema. Kommunene skal blant 

annet rapportere om hvor mye kommunen bruker på krisesentertjeneste. I tabellen nedenfor har vi 

sammenholdt opplysningene i årsrapportene til Romerike Krisesenter IKS (note 3) med beløpene i 

KOSTRA. 

 

Tabell 19 Kommunenes bidrag til Romerike Krisesenter IKS 

Romerike Krisesenter – tilskudd fra kommunene i 2014 - 2016 

 Overført  KOSTRA Overført KOSTRA Overført KOSTRA 

Kommune 2014 2015 2016 

Aurskog-Høland 809 457 - 1 019 629 - 990 878 - 

Eidsvoll 1 192 884 - 1 502 611 1 552 152 1 460 242 - 

Fet 582 241 758 000 733 418 - 712 737 778 098 

Gjerdrum 326 623 - 411 429 - 399 828 - 

Hurdal 142 010 148 940 1 780 882 184 780 173 838 189 780 

Lørenskog 1 831 929 - 2 307 582 - 2 242 514 - 

Nannestad 610 643 - 769 194 - 747 505 - 

Nes Ak. 1 065 075 - 1 341 617 - 1 303 787 - 

Nittedal 1 178 683 1 028 848 1 484 723 1 481 377 1 442 858 1 250 000 

Rælingen 880 462 - 1 109 070 1 114 800 1 077 797 - 

Skedsmo 2 698 190 - 3 398 764 - 3 302 927 - 

Sørum 894 663 880 460 1 126 959 1 103 884 1 095 181 977 621 

Ullensaker 1 704 120 1 832 430 2 146 587 2 161 588 2 086 059 - 

Enebakk 284 020 Na 357 764 Na 347 677  Na 

Sum overført 14 201 000  17 888 233  17 383 828  
 

Kilde: Romerike Krisesenter, årsrapportene 2014, 2015 og 2016 (kolonne overført) og KOSTRA tabell 07794/04687. (Gule 

felt: kommunene har oppgitt opprinnelig budsjetterte tall for 2016). Enebakk kommune er oppført som NA da det ikke er 

mulig å skille mellom kommunens bidrag til krisesenteret i Follo. 

 

Revisjonen forutsetter at krisesenterets opplysninger i note 3 er korrekt. Tabellen viser avvik for 

enkelte kommuner. Dette tyder på feil i kommunenes rapportering. Revisjonen peker på at dette kan 

skyldes skrivefeil eller bokføringsfeil. Når et IKS tilbakefører overskudd til sine eiere, følger det av 

god kommunal regnskapsskikk at dette bokføres med de nettobeløpene som faktisk blir overført. Ni 

av 13 kommuner har innrapportert kommunens tilskudd i tråd med dette. 
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VEDLEGG 2 – KONTROLLKRITERIER  

Innledning  

Revisjonenes innsamlede data i denne eierskapskontrollen skal vurderes opp mot ulike kilder som 

regulerer og setter krav til hva som anses som god eierstyring. I dette prosjektet vurderes data opp 

mot:  

 

 Lover og forskrifter  

 Anerkjente anbefalinger for god eierstyring:  

o KS Eierforums 21 anbefalinger for eierstyring  

o Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har gitt ut standarden Norsk 

anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den er først og fremst utarbeidet for 

kommersielle aksjeselskaper, men like fullt relevante for IKSer  

 Annen anerkjent teori om eierstyring  

 Deler av selskapets egne rutiner og selskapets vedtekter er også brukt som 

vurderingskriterier.  

 

Nedenfor gis en kort gjennomgang av de mest sentrale kildene som blir brukt for å vurdere 

selskapet og dets eierstyring. Det er også andre relevante kilder men disse omtales kun i den 

sammenheng de er relevante. 

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

Denne selskapsformen er regulert i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-

loven). Loven stiller krav til at deltakerne må inngå en selskapsavtale. Avtalen er det rettslige 

grunnlaget for samarbeidet mellom kommunene. En slik avtale skal opprettes når samarbeidet blir 

etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument og vedtekt for selskapet. 

 

Representantskapet er det øverste organet i selskapet og skal ha minst én representant fra hver 

kommune. Representantene velges av kommunestyrene/fylkestingene selv. Det enkelte 

kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer 

at flertallet i kommunestyret/fylkestinget kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal 

stemme i representantskapet. Etter loven skal saker som regnskap, budsjett og økonomiplan 

behandles av representantskapet. Deltakerne kan også skaffe seg mer kontroll over selskapet ved å 

fastsette i selskapsavtalen at visse typer saker som ellers skal avgjøres av styret, må godkjennes av 

representantskapet. 

 

Representantskapet utøver også kontroll gjennom å bestemme sammensetningen av styret (med 

unntak av eventuelle medlemmer fra de tilsatte). Det kan instruere styret og omgjøre beslutningene 

deres. 
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Om krisesenterloven 

Det å drive krisesenter ble en lovpålagt oppgave for kommunene fra 01.01.2010. Formålet med 

krisesenterloven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er 

utsatt for vold i nære relasjoner.  

 

Krisesenterloven § 2 sier noe om kravet til innholdet i krisesentertjenesten. Tilbudet skal gi brukerne 

støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. Krisetilbudet skal 

omfatte et heldøgns krisesenter eller et tilsvarende trygt botilbud, et dagtilbud, en døgnåpen 

krisetelefon, og et tilbud om oppfølging i reetableringsfasen. Krisesentertilbudet skal bestå av alle 

de fire tjenestene. 

 

Kommunen kan selv velge hvordan de vil drive og organisere tilbudet, og kan for eksempel delta i 

interkommunalt samarbeid. Forutsetningene er likevel at kommunen organiserer krisesentertilbudet 

på en tjenlig og tilfredsstillende måte ut fra de behovene brukerne har. 

Anbefalinger for god eierstyring 

Generelt om eierstyringsprinsipper 

Kommunens Sentralforbund (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger om hvordan 

eierskap bør forvaltes og hvilke system og rutiner kommunen bør etablere. Anbefalingene er ikke 

bindende for kommunene men det er bred oppslutning rundt anbefalingen og holdningen bør være: 

– gjør som anbefalingen sier eller begrunn hvorfor man i enkelte tilfeller ikke følger anbefalingene.  

 

Det er for denne eierkontrollen gjort en avsjekk på alle aktuelle anbefalinger, og oppsummering av 

dette er tatt inn i rapportens kapittel fire.  

 

I den oppdaterte versjonen32 omtaler KS tjueen tema med tilhørende KS anbefalinger for god 

eierstyring: 

  

                                                

 

 
32

 November 2015 
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Nærmere om eiermeldinger  

Det at kommunene har en eierskapsmelding med et relevant innhold er sentralt for å vurdere 

kommunenes eierstyring på generelt grunnlag, se anbefaling nr. 4. Meldingen skal danne 

rammeverket for eierstyringen, og er således viktig for å vurdere om kommunene har et grunnlag for 

å utøve en systematisk og god eierstyring av sine selskaper.  

 

Resch-Knudsen sier følgende om formålet med en eierskapsmelding: 

En eiermelding er ikke ment for å detaljstyre enkeltselskaper, men angi retningslinjer for å sikre 

forankring av kommunens eierskap i kommunestyret og utøvelsen av dette gjennom det operative 

eierorganet. En eiermelding bør derfor være prinsipiell og generell, men konkret på enkeltområder 

spesielt i forhold til roller, ansvar og oppgaver. Den bør angi rutiner for samhandling mellom 

kommunen som eier og selskapet (politisk) samt kommunen som bestiller og selskapet som 

tjenesteleverandør (administrativt). Den bør gi en oppskrift for hvordan eierskapet og styringen av 

dette utføres i denne kommunen, og gjennom det angi rutiner for oppfølging av eierskapet. Den bør 

også være et oppslagsverk for folkevalgte, medlemmer i det operative eierorganet, styremedlemmer, 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  

2. Vurdering og valg av selskapsform  

3. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  

4. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 

5. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter  

6. Gjennomføring av eiermøter 

7. Sammensetning og funksjon av eierorgan  

8. Gjennomføring av generalforsamlinger og representantskapsmøter 

9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  

10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskap  

11. Kjønnsrepresentasjon i styrene  

12. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene  

13. Styresammensetning i konsernmodell  

14. Oppnevnelse av vararepresentanter  

15. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene  

16. Godtgjøring til styrerepresentanter  

17. Registrering av styreverv 

18. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter  

19. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  

20. Særlig om administrasjonssjefens rolle i kommunale foretak. 

21. Utøvelse av tilsyn og kontroll  
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administrasjonen i kommunen og selskapene samt andre som kan ha interesse av kommunen som 

eier av selskaper.
33

 

I KS anbefaling for god eierstyring34 heter det at en eierskapsmelding minimum bør inneholde: 

1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 

2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 

3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 

4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 

styringsdokumentene. 

5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 

 

Telemarksforskning utarbeidet i 2008 en rapport35 om eierskap på oppdrag fra Kommunenes 

Sentralforbund. Rapporten kommer med noen anbefalinger som kan ha betydning for hvor godt 

man lykkes i en prosess med å lage eierskapsmeldinger. De trekker bl.a. frem følgende: 

 Skill mellom eierskapspolitikk og eierstrategi.  

o Med eierskapspolitikk menes et rammeverk for eierstyring, som det vil være viktig 

å ha politisk tilslutning til, dvs. hvilke overordnede premisser kommunen legger til 

grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler (de krav de setter til seg 

selv). Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, samt premisser for valg av 

styremedlemmer, valg av selskapsorganisering og for utøvelse av eierskap. 

o Eierstrategiene er prioriteringer og tiltak overfor det enkelte selskap for å sikre at 

selskapet ivaretar de målsetninger eierne har.  

 Etablér gode rutiner for evaluering og oppfølging.  

 Koordinér arbeidet med andre kommuner som er eiere i samme selskaper.  

Om eiermeldingen på Øvre Romerike 

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) har utarbeidet en eiermelding, «Eierpolitikk for kommunene i ØRU», 

vedtatt av alle kommunene. Eiermeldingen bygger i hovedsak på tema utarbeidet av KS Eierforum 

anbefaler for eiermeldinger. 

 

Meldingen er delt i to hoveddeler – en del som regulerer prinsippene for eierstyring 

(eierskapspolitikk) og en del med oversikt over selskapene kommunen eier (eierskapsstrategier).  

Under meldingen del I om eierskapspolitikken er det satt opp 10 overordnede prinsipper for 

eierstyring i ØRU-kommunene36. De 10 prinsippene er: 

 

                                                

 

 
33

 Resch-Knudsen, 2011, s.163 – 164 
34

 KS 2015 
35

 Telemarksforskning for KS, 2008, «Eierskap. Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid med 

kommunene», s. 13 flg. 
36

 Eierpolitikk for kommunene i ØRU, 2014, s. 3 



18/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00070-7 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 72 

 

1. Eierne skal utarbeide klare mål for selskapene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er 

ansvarlig for realisering av målene. Kommunenes eierskap skal fremme samfunnsansvarlig 

forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.  

2. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 

kortsiktige og langsiktige behov.  

3. Eierne fremmer sine interesser og utøver sin myndighet overfor selskapene gjennom 

eierorganene. Eierne skal som hovedregel være representert ved ordfører.  

4. Det skal være åpenhet knyttet til ØRU-kommunenes eierskap og til selskapenes virksomhet 

basert på prinsippet om meroffentlighet, samt legge til rette for dialogprosesser foran møter i 

representantskap, generalforsamling mv.  

5. Representantskapet/generalforsamlingen skal nedsette en valgkomité som fremmer 

begrunnet forslag til representantskapet/generalforsamlingen. Rådmannsutvalget får 

ansvaret for å legge frem forslag til aktuelle kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen skal 

settes sammen av to representanter fra representantskapet. Dette gjelder for 

styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap. Habilitetsreglene skal ivaretas.  

6. Styret skal være uavhengig og ha relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra 

selskapets egenart og formål med eierskapet.  

7. Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene 

og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets 

kompleksitet.  

8. Lønnsnivået og -utviklingen i de interkommunale selskapene skal være i samsvar med 

praksis i eierkommunene.  

9. Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for 

risikostyring i forhold til selskapets karakter.  

10. Normer og verdier skal være i tråd med kommunenes etiske retningslinjer. 

 

Det kommer videre frem at ØRU kommunene legger opp til aktiv bruk av selskapsvise eierstrategier 

(s. 4). Eierskapsmeldinger og eierstrategien skal legges frem for de enkelte kommunestyrene årlig 

(s. 8).  

 

I del II av eiermeldingen, utarbeidet i 2014, gis en oversikt over alle selskapene kommunene eier. I 

tillegg gis det spesifikke eierstrategier for de IKSene kommunene eier sammen. 

 

Det er utformet eierstrategier for følgende selskaper: 

 Eierstrategi Romerike krisesenter IKS 

 Eierstrategi Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

 Eierstrategi Øvre Romerike Brann og Redning IKS 

 Eierstrategi Digitale Gardermoen IKS 

 Eierstrategi Romerike Revisjon IKS 
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Eierstrategi og selskapsstrategi – sentralt for å lykkes 

Samspilltriangelet37 er satt opp for å beskrive forholdet mellom eier, styret og daglig leder i et 

selskap: 

 
Figur 3 samspilltriangelet 

 

I guiden heter det følgende om samspillet mellom eier, styret og daglig ledelse: 

Triangelet fokuserer på at det å synliggjøre og lykkes med god eierstyring og selskapsledelse 

forutsetter at det mellom de tre mest sentrale funksjonene i virksomheten er etablert et samspill, og 

at dette fungerer. I dette ligger det å være enige om det å forstå: 

 Hva man ønsker med selskapet og den virksomheten som skal drives 

 Hvilken retning selskapet skal velge (strategi) 

 Hvordan selskapet/virksomheten skal lykkes med å komme dit 

 Hvordan resultatene skal måles 

I en eierskapskontroll er det eierne og deres rolle som står i sentrum. Veilederen gir en god 

oppsummering av hva eierskap i kommunal sektor handler om: 

Eierne må etter vår oppfatning alltid være synlige på hvorfor de eier, og sørge for at ledelsen handler 

i tråd med deres interesser. 

                                                

 

 
37

 PwC 2011 – «Din guide til ansvarlig eierstyring og selskapsledelse», s. 17 

Styret 

Ledelse 

Selskap 

Eier 
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For at de tre hovedfunksjonene i triangelet skal lykkes er det således viktig at eierne informerer og 

kommuniserer grundig hvorfor de ønsker å eie virksomheten og hva de forventer å få ut av sitt 

eierskap. 

For kommuner som eier interkommunale selskap sammen som har et samfunnsoppdrag de skal 

løse på vegne av sine eiere, er det svært viktig at eierstrategien er samordnet og kommunisert til 

selskapet.  

 

Resch-Knudsen omtaler også eierstrategier: 

[…] det er viktig for kommuner å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper. 

[…] Strategien skal inneholde prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen ønsker for det enkelte 

selskap, slik at selskapet vet hva de må gjøre for å ivareta eiernes målsetting med sitt eierskap. I 

selskaper med flere eiere er det kompliserende for selskapet om eierne har ulike mål med sitt 

eierskap.
38

 

Resch-Knudsen (2011) skriver videre om eierstrategier: 

Kommunen bør i forhold til hvert enkelt selskap avklare sitt ståsted og definere sine forventninger. 

Det mest sentrale dokumentet i denne sammenheng er selskapsavtalen, og da primært gjennom 

formuleringen av formålsparagrafen. I tillegg bør det utarbeides eierstrategier for det enkelte selskap, 

gjerne nedfelt i kommunenes eiermelding. […] Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå 

som eier: Hva vil vi med eierskapet til dette selskapet?
39

 

Det at eierne har definert et klart formål og rammer for selskapet i selskapsavtalen/vedtektene er 

svært viktig, og dette bidrar til å danne rammen for de eierstrategier som legges for selskapet. 

 

En god eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for nødvendig styringssignaler til selskapene og 

tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også bidra som en oversikt over den samlede 

kommunale virksomhet som igjen virker inn med mer åpenhet/transparens til omverdenen. 

 

Internt i kommunen må det også være gode rutiner for hvordan saker relatert til selskapene skal 

forankres/behandles. Flere kommuner har derfor en eierstyringssekretariatsfunksjon som skal sørge 

for at sakene blir forberedt og underlagt de nødvendige behandlinger i kommunen. Som eksempler 

kan nevnes at det gis instruks til kommunenes representant til 

generalforsamling/representantskapsmøte eller saker som gjelder endring av 

selskapsavtalen/vedtektene undergis nødvendig koordinering og legges frem for kommunestyret.  

                                                

 

 
38

 Resch-Knudsen, 2011, Kommunalt eierskap – roller, styring og strategier, (Kommuneforlaget 2011), s. 92 
39

 Resch-Knudsen, 2011, s. 93 
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Forankring av saker til generalforsamling/representantskap i folkevalgte 

organer i den enkelte eierkommune 

Den folkevalgte styringen av kommunale selskaper blir ofte liggende hos en politisk «elite».40 Det 

kan være problematisk sett ut fra et demokratihensyn og for legitimiteten til eierstyringen. For å sikre 

folkevalgt forankring i den enkelte kommune av viktige og prinsipielle beslutninger som skal tas i 

representantskap/generalforsamling, er det viktig at sakene undergis en folkevalgt forankring i den 

enkelte kommune. Det gjør at det kan gis føringer til kommunens eierrepresentant om hvordan 

han/hun skal utøve kommunens vilje og interesse i den saken det skal treffes beslutning på 

eierorganet. Dette styrker eierstyringens legitimitet og den demokratiske styringen av de kommunalt 

eide selskapene.  

 

Ofte skjer saksbehandlingen hos den personen som har generalforsamlingsfullmakt som vanligvis 

er ordføreren. Det er eksempler på at verken administrasjonen eller folkevalgte organer involveres, 

og at saksdokumenter ikke blir journalført og arkivert (ibid). Det er opp til de folkevalgte i hver enkelt 

kommune å finne riktig balanse mellom å etablere nye og mindre styringsarenaer for et lite utvalg av 

de folkevalgte og å involvere hele kommunestyret i styringen. 

 

For å sikre at man rent praktisk rekker å gjennomføre denne forankringen av sakene er det 

nødvendig å gi føringer overfor selskapene om frist for utsendelse av slike sakslister/sakspapirer, 

slik at kommunene rekker å gjennomføre behandlingen i sine respektive organ.  

 

For å illustrere denne forankringen har RRI utformet «eierstyringssløyfen» som brukes av flere 

kommuner på Romerike. Men det er opp til den enkelte kommune hvordan man ønsker at denne 

forankringen skal skje. Illustrasjonen nedenfor er ment som et eksempel og som en gjengivelse av 

hvordan dette praktiseres i flere av kommunene både når det gjelder IKSene og ASene.  

 

                                                

 

 
40

 NIBR-rapport 2016:18 Folkevalgt lederskap og kommunal organisering, s. 52 
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Figur 4 «eierstyringssløyfen» 

 

Forskning41 har vist at administrasjonen er en viktig støttefunksjon slik at de folkevalgte kan ivareta 

sin rolle på en god måte. For at dette skal fungere i praksis mener revisjonen det er viktig at den 

enkelte kommunes interne rutiner er i tilstrekkelig grad formalisert. Dette kan gjøres i for eksempel 

kommunens internkontrollsystem slik at man sikrer at praksis også følges uavhengig av hvilken 

person som til enhver tid bekler de ulike verv eller stillinger i kommunen.  

                                                

 

 
41

 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap, s. 12 
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Kriterier 

Problemstilling 2  Kontrollkriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende 

system for økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapets drift skal være innenfor rammen av 

selskapets formålsbestemmelse. 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk  Kontrollkriterier 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet 

organisert? 

Problemstillingen er deskriptiv og det utledes ikke 

kriterier. 

 

 

Anbefaling 1 Problemstillinger 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har 

vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. 

Dessuten er valg av organisasjonsmodell for 

selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av 

eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å 

opprette et felles fora i tillegg til representantskapet 

for å kunne drøfte eierstyringsspørsmål, som for 

eksempel selskapsform, endringer av 

selskapsavtalen, rammene for eierstyringen og 

rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke 

blir etablert på permanent basis, så kan det i alle fall 

vurderes for en periode fremover. 

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på 

dagsorden og avklart?  

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrer? 

c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og 

koordinere rammene for eierstyringen? 

d) Har representantskapet avklart eiernes behov 

for rapporteringskrav til selskapet? 

 

Anbefaling 2 Problemstilling 

Det har vært krevende for kommunene å forankre 

egen eierstyring inn mot representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra 

selskapets side. Representantskapet som eierorgan 

bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp. 

Blir sakspapirer til representantskapet sendt eierne 

seks uker før møtedato jf. selskapsavtalens pkt. 

5.3? 

Anbefaling 3 Problemstilling 

Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker at 

dette er en forutsetning for effektiv drift innenfor 

regler og rammer som gjelder for selskapet. 

Er selskapets internkontrollsystem fullført og 

hvordan er dette implementert? 
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VEDLEGG 3 - REVISJONSKRITERIER 

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

gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene utgjør den målestokken som 

virksomhetens praksis på et område måles opp mot. Dermed danner revisjonskriteriene et grunnlag 

for de analyser og vurderinger som foretas, og konklusjoner som trekkes. Typiske kilder til 

revisjonskriterier er blant annet lover, forskrifter, politiske vedtak eller anerkjent teori, og god 

forvaltningspraksis på området (reelle hensyn)42. 

 

I denne undersøkelsen utledes revisjonskriteriene fra sentrale krav i kommuneloven og IKS-loven 

med tilhørende forskrifter. 

Interkommunale selskaper (IKS) 

Innledning 

Et interkommunalt selskap er et samarbeid mellom flere kommuner, fylkeskommuner eller andre 

interkommunale selskaper som kan organiseres etter lov av 29. januar 1999 om interkommunale 

selskaper. Et interkommunalt selskap er gitt status som et eget rettssubjekt, atskilt fra deltakerne 

som inngår i samarbeidet. Selskapet har dermed sin egen formue, som forvaltes for å møte de 

rettslige og økonomiske forpliktelsene, som er tilordnet selskapet som sådan.  

 

Den enkelte deltaker i et interkommunalt selskap hefter en ubegrenset prosentandel av selskapets 

samlede forpliktelser, der den enkeltes (økonomiske) ansvar er svarer til dens eierandel i selskapet, 

jf. IKS-loven § 3. Summen av deltakernes ansvarsdeler må til sammen dekke selskapets totale 

forpliktelser.      

 

Det interkommunale selskapet etableres eller stiftes ved at deltakerne inngår en skriftlig 

selskapsavtale. For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget vedta avtalen (lov om 

interkommunale selskaper (IKS-loven) § 2). Selskapsavtalen utgjør både stiftelsesdokument og 

vedtekter for selskapet (Bjella et al, 2001, s.102).  

Organisasjon 

Den øverste myndighet i et interkommunalt selskap er representantskapet (IKS-loven § 7).  

Representantskapet er et organ som er representert ved alle deltakerne (eierne), der hver deltaker 

er oppnevnt av kommunestyrene i den enkelte kommune, (IKS-lov § 6). Det er gjennom 

representantskapet deltakerne utøver sin myndighet. Deltakerkommunene kan gjennom 

representantskapet treffe vedtak som binder styret og omgjøre beslutninger vedtatt av styret. Etter 

                                                

 

 
42

 Vurdering om hva som er rimelig, formålstjenlig, effektivt eller liknende 
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loven skal representantskapet blant annet behandle selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan 

og andre saker som skal behandles i representantskapet.  

 

Styret er underlagt representantskapet, og skal bestå av minst tre medlemmer. Med visse unntak 

skal styremedlemmene som hovedregel velges av representantskapet. Styret har ansvar for 

forvaltningen av selskapet og skal sørge for at driften er i tråd med selskapets formål, 

selskapsavtale, årsbudsjett og andre vedtak fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at 

bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Det innebærer at styret 

har ansvar for at lovens økonomibestemmelser blir overholdt. 

 

Et interkommunalt selskap skal også ha en daglig leder, som har det operasjonelle ansvaret for 

selskapet. Den daglige lederen ansettes av styret, der styret har et ansvar for å føre tilsyn med at 

daglig leders leder styrer virksomheten innenfor de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. .  

Økonomistyring 

Innledning 

Med kommuner og fylkeskommuner som eiere, vil mange av de forventninger som stilles til en 

kommune også gjelde for interkommunale selskaper. Som for kommunen, stilles det krav om at 

interkommunale selskaper skal utarbeide styringsdokumenter som årsbudsjett, økonomiplan og 

årsregnskap, jf. lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Disse dokumentene skal gi 

beslutningsrelevant informasjon om den økonomiske tilstanden i virksomheten, herunder en plan for 

anvendelse av ressurser for året og en oppstilling av realiserte inntekter og kostnader.   

Årsbudsjett  

Årsbudsjettet er det sentrale styringsdokumentet i økonomiforvaltningen. Hvert år skal 

representantskapet innen årets utgang vedta et årsbudsjett for neste kalenderår (IKS-loven § 18). 

Dette innebærer at representantskapet skal fastsette bindende økonomiske rammer for selskapets 

drift og investering for kommende kalenderår. Videre innebærer dette at det er styret for selskapet 

som fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene. Det fullstendige årsbudsjettet 

skal bestå av en resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme 

oppstillingsplan som resultatregnskapet og en oversikt over investeringene i budsjettåret (forskrift 

om årsbudsjett § 2). 

 

Årsbudsjettet setter i utgangspunktet en absolutt bindende ramme for selskapets drift og 

investering. At planen er bindende betyr at selskapet ikke kan treffe vedtak eller foreta disposisjoner 

som medfører betydelige avvik fra de vedtatte budsjettrammene43 (Bernt et al, s.500). Årsbudsjettet 

skal ikke bare være bindende for de totale utgiftene, men også for de enkelte utgiftspostene44. Dette 

                                                

 

 
43

 Utbetalinger knyttet til aktiviteter som kommunen har rettslig plikt til å utføre kan derimot fravikes kravet om 

budsjetthjemmel, jf. koml. § 46-1, tredje setning. 
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innebærer at selskapet ikke har anledning til å overføre midler fra en utgiftspost til en annen, med 

mindre det foreligger særskilt hjemmel for det.  

Kvalitetskrav til årsbudsjettet 

Årsbudsjettet for interkommunale selskaper skal bygge på budsjettprinsipper som følger av 

kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter, jf. forskrift om 

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 5. Interkommunale 

selskaper er dermed undergitt de samme budsjettkravene som kommunene står overfor.  

 

Kommuneloven stiller en rekke grunnleggende krav til kommunale årsbudsjetter. Ifølge 

kommuneloven § 46-3 skal årsbudsjettet være realistisk. Det innebærer at forutsetninger som 

benyttes i budsjettprosessen skal være fastsatt på grunnlag av inntekter og utgifter som rimelig kan 

påregnes i budsjettåret. Vurdering av realisme vil i større grad bero på skjønn. Budsjettet skal i 

henhold til koml. § 46-6 videre vedtas i balanse mellom inntekter og utgifter (balansekravet). Det 

innebærer at det ikke gis anledning til å budsjettere med over- eller underskudd. Årsbudsjettet skal 

også være stilt på en oversiktlig måte, jf. koml. § 46-4. En grunnleggende forutsetning bak kravet 

om oversiktlighet er at kommunens målsettinger, prioriteringer (satsningsområder) og premisser for 

budsjettrammene kommer tydelig fram i budsjettet, og at det er utformet slik at den vanlige 

innbygger skal kunne forstå det (Bernt et al, s.510-512). Det skal dessuten gjøres rede for de 

grunnleggende prinsippene som utarbeidelsen av årsbudsjettet er basert på, herunder hvordan 

budsjettarbeidet har vært organisert, jf. FB45 § 6, første ledd. Kravet om oversiktlighet avspeiler 

hensynet om at årsbudsjettet skal fungere som en kilde til styringsinformasjon ovenfor 

administrasjonen, folkevalgte og innbyggere i kommunen.  

 

I årsbudsjettet skilles det mellom den løpende driften og investeringer. Kommuneloven forutsetter at 

årsbudsjettet er framstilt som ett samlet dokument, inndelt i en driftsdel og en investeringsdel 

(kapital), jf. koml. § 46-5. I forarbeiderne heter det at vurderingen av om en inntekt eller kostnad skal 

tilhøre drifts- eller investeringsdelen gjøres ut fra god kommunal regnskapsskikk (Bernt et al, s.510). 

Videre stilles det krav om at årsbudsjettet skal «minst vise beløp for det år budsjettet gjelder for, det 

foregående budsjettår og det siste vedtatte årsregnskap», jf. FB § 5. 

Økonomiplan  

I lov om interkommunale selskaper § 20 framgår det at representantskapet en gang i året skal vedta 

en fireårig plan for økonomiforvaltning, en økonomiplan. Denne skal ta utgangspunkt i de langsiktige 

mål, strategier og utfordringer, og vise hvordan selskapets ressurser skal anvendes for å oppnå 

fastsatte målsettinger for de fire neste budsjettårene (KRD, s.7). Økonomiplanen skal rulleres årlig. I 

dette ligger det at kommunen hvert år skal fatte et nytt vedtak om en økonomiplan for fire år 

framover, der årsbudsjettet representerer første året i planperioden (Bernt et al, s.522).  

 

                                                

 

 
45

 FB: Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), av 15. desember 2000.  
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Økonomiplanen skal på overordnet nivå beskrive selskapets økonomiske utvikling for alle år i 

planperioden, jf. koml. § 44-2. Den skal omfatte hele virksomheten (fullstendighetsprinsippet), hvor 

en overordnet oversikt over selskapets sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte 

oppgaver skal framkomme. Kommuneloven stiller ingen detaljerte formkrav til hvordan 

økonomiplanen skal stilles opp. Det anbefales likevel at økonomiplanen stilles i samsvar med de 

obligatoriske regnskapstekniske kravene til årsbudsjett og årsregnskap, slik at sammenhengen 

mellom økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet ivaretas (KRD, s.10). 

Økonomirapportering 

Det endelige årsbudsjettet er et styringsverktøy for styrets ledelse av selskapet. Årsbudsjettet er en 

bindende plan for selskapets inntekter i budsjettåret og skal i utgangspunktet anvendes slik det er 

vedtatt av representantskapet. Det kan imidlertid kunne oppstå uforutsette situasjoner som tvinger 

fram endringer i budsjettrammene. Hvis det er «grunn til å anta» at det blir en vesentlig svikt i 

inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettforutsetningene, vil det være 

behov for budsjettjusteringer. En slik situasjon innebærer at selskapets styre straks må varsle 

representantskapet om avviket (IKS-lov § 19). Representantskapets leder sørger videre for at det 

avholdes et møte i representantskapet vedrørende forholdet, og legger fram forslag til revidert 

budsjett (ibid). 

Årsregnskap 

I et interkommunalt selskap skal styret hvert år legge fram forslag til årsregnskap, som senere 

fastsettes av representantskapet. Årsregnskapet skal beskrive alle økonomiske midler som er 

disponert for året, og anvendelsen av midlene.  

 

I selskapsavtalen kan det også bestemmes at det er de kommunale regnskapsprinsippene som skal 

gjelde. Etter kommunale prinsipper skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, kapitalregnskap, 

balanseregnskap og noteopplysninger, jf. forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper § 5. Årsregnskapet skal videre baseres på de regnskapsprinsipper som 

kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. For 

interkommunale selskaper skal årsregnskapet være avlagt senest 15. februar påfølgende år, og 

revidert innen 15. mars (forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 

selskaper § 4).  

Internkontroll   

Innledning  

Med internkontroll menes et «formalisert kontrollsystem, der kontrollaktiviteter utformes, 

gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og mangler i 

virksomhetens arbeidsprosesser» (PwC, 2009). Mens styring dreier seg om å fastsette hvilke mål 

som skal oppnås (gjøre de riktige tingene), vil internkontrollen understøtte styringen gjennom å 

definere hvilke og hvordan oppgaver skal gjennomføres for at virksomheten oppnår disse målene 

(gjøre tingene riktig) (DFØ, 2013a, s.5). I tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper, har 

ledere av kommunale virksomheter plikt til å etablere rutiner og systemer som blant annet skal 
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bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet 

på en forsvarlig måte (forarbeiderne til kommuneloven § 23-2).  

Hvorfor er det nødvendig med internkontroll?   

Kommunesektoren tilbyr noen av de viktigste tjenestene til den norske befolkningen, finansiert med 

skatt og statlige bevilgninger. Som forvaltere av fellesskapets midler, er det avgjørende at 

kommunale virksomheter anvender sine ressurser på en måte som skaper legitimitet og tillitt hos 

innbyggerne.  

 

Internkontroll kan ses på som en prosess med systematiske tiltak, fastsatt av selskapets styre og 

ledelse, som skal gi rimelig trygghet for måloppnåelse. Det innebærer at ledelsen etablerer 

formaliserte strukturer og standarder som arbeidsprosesser og oppgaver i virksomheten skal 

gjennomføres innenfor. Internkontrollens rammer kan være krav hjemlet i lov og forskrifter, men 

også krav som stilles internt i virksomheten. Med gode ledelsesbaserte kontrollmekanismer som 

underliggende rammer for den interne virksomhetsstyringen, kan internkontrollen også bidra til at 

ressurser hos ledelsen som ellers ville blitt brukt til kontroll, frigjøres til andre viktige oppgaver (f.eks. 

strategisk ledelse) (DFØ, 2013, s.15). 

Overordnede prinsipper for betryggende internkontroll 

PwC tar i sin rapport om internkontroll for seg fire overordnede prinsipper som en god internkontroll 

er forankret i.  

Ledelsens ansvar 

I enhver virksomhet er det ledelsen som har ansvar for etablering, gjennomføring og oppfølging av 

en internkontroll. Ledere må sørge for at internkontrollen gir en rimelig trygghet for oppnåelse av 

fastsatte målsettinger. Det innebærer at ledelsen i den enkelte virksomhet må gjøre vurderinger og 

ta beslutninger som ivaretar de hensynene som er relevante for virksomheten (DFØ, 2013, s. 5). De 

skal sikre at internkontrollen til enhver tid er tilpasset virksomhetens risiko, vesentlighet og egenart 

(DFØ, 2013, s.3). Ledere må også påse at det foretas en strukturert oppfølging av at 

internkontrollen etterleves og fungerer på en tilfredsstillende måte (DFØ, 2013a, s. 8).  

Risikovurdering 

Risiko kan forstås som summen av sannsynlighet og virkning av en hendelse. Innenfor 

internkontrollen er oppmerksomheten i særlig grad rettet mot hendelser med negative konsekvenser 

for virksomheten – hendelser man vil unngå. Risikovurdering dreier seg dels om å identifisere hvor i 

arbeidsprosesser som er eksponert for risiko og analysere konsekvenser og sannsynligheter for 

risikoelementene hver for seg og samlet (PwC, 2009, s.9). Videre handler risikovurdering om å 

bestemme seg for et nivå av risiko som virksomheten er villig til å akseptere. Hvilke risikoelementer 

som internkontrollen skal fange avhenger av ambisjonsnivået som virksomheten setter for 

internkontrollen. For økonomistyring vil spesielt budsjettet være eksponert for endringer. Det er 

viktig at ledere har tilstrekkelig kontroll på hvilke risikoer som virksomheten står overfor, og hvordan 

disse skal håndteres.  
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Formalisering av kontroll 

De fleste virksomheter utfører omfattende kontroll på tvers av ulike nivåer i virksomheten. Det ligger 

kontrollmekanismer i lov- og regelverk, men også i virksomhetens interne arbeidsrutiner og 

målstyring. Slike kontrollmekanismer gir ledelsen pekepinn på aspekter ved virksomheten som det 

er viktig å ha kontroll over. En uformell kontroll vil kunne redusere risiko for at uønskede effekter 

inntreffer, men fra et internkontrollperspektiv framstår dette som usystematisk og tilfeldig.  

 

Regelverket sier generelt lite om krav til dokumentasjon og formalisering av internkontrollen. 

Revisjonen mener det er vanskelig å få forankret en internkontroll som ikke bygger på formalisering 

i form av dokumentasjon eller skriftlighet. En formalisering av kontrollen innebærer at det utarbeides 

klare målsettinger for internkontrollen og standardiserte instrukser og prosedyrer for hvordan 

interkontrollen skal utføres.  Formalisering av virksomhetens internkontroll vil tjene flere formål. For 

det første vil formalisering gjøre internkontrollen mindre personavhengig. Det følger at kontrollen 

skjermes for endringer ved utskiftning av ansatte. For det andre gjør formalisering det lettere å se 

internkontrollen som en systematikk, og ikke som en sum av enkeltstående kontrollmekanismer. 

Dette vil gjøre det lettere for ledelsen å føre oversikt over helheten i virksomhetens internkontroll og 

se muligheter for forbedringer. For det tredje innebærer formalisering at internkontrollen at lettere 

kan formidles til ansatte og andre interessenter (PwC, 2009, s.10).  

 

Dokumentasjon av internkontroll trekkes fram som en av tre sentrale aspekter ved formalisering46 i 

PwC sin rapport. Dokumentasjon kan forstås som en form for synliggjøring av informasjon som skal 

formidles til en eller flere brukere. Innen internkontroll forutsettes det at ledelsen formaliserer og 

dokumenterer overordnede føringer og prinsipper, samt myndighet, roller og ansvar knyttet til 

risikoutsatte områder og prosesser47 (DFØ, 2013, s.23). Dokumentasjonen skal sikre at de som er 

involverte i internkontrollen kan gjøre seg kjent med dens rammer og føringer, og videre 

gjennomføre internkontrollen som forutsatt av virksomhetsledelsen. Videre gjelder kravet om 

dokumentasjon at virksomheten kan dokumentere at etablert interkontroll faktisk er utført, og om 

den gir ønskede effekter. Dokumentasjon av gjennomførte kontroller er en viktig forutsetning for 

ledelsens oppfølging av internkontrollen i ettertid (PwC, 2009, s.10).    

Etterlevelse 

God internkontroll inkluderer tiltak og aktiviteter som bidrar til å sikre at de krav som stilles til 

kontrollen etterfølges. Det forutsetter at kontrollkravene er tydelig kommunisert til de som utfører 

kontrollaktivitetene og at de forstår hvilke roller og ansvar de har. Alle medarbeidere i en virksomhet 

har i utgangspunkt et visst ansvar for virksomhetens internkontroll gjennom den rollen de har i 

utførelsen av sine arbeidsoppgaver og etterlevelse av etablerte standarder og normer i 

virksomheten. Det er viktig at de ansatte har kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å 

utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig og effektiv måte, og at alle ansatte forstår sitt 

individuelle ansvar for internkontrollen (DFØ, 2013, s.21). Videre har ledelsen et ansvar for å følge 

                                                

 

 
46

 Avklaring av roller og ansvar og ansvar er de to andre elementene.  
47

 Eksempler på dokumentasjon kan være reglementer, rutinebeskrivelser og policyer. 
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opp at internkontrollen gjennomføres etter metoder som skissert (PwC, 2009, s.10). Eventuelle 

avvik bør følges opp, slik at disse ikke blir gjentatt i framtiden.  

Årshjul (framdriftsplan) 

Økonomistyring omfatter både utarbeidelse av budsjett og avslutning av regnskap. Dette er en 

omfattende prosess bestående av mange forskjellige enkeltaktiviteter som skal utføres på ulike 

faser/stadier, og som pågår over hele året (Mellemvik et al, 2012, s.58). I den sammenheng er det 

svært utbredt blant virksomheter å etablere et årshjul, som skal gi en helhetlig oversikt over de 

aktiviteter som følger med i en prosess.  

 

Et årshjul er en skisse over aktiviteter, milepæler og tidsfrister som skal utføres og etterleves i løpet 

av ett år (ofte kalenderår) for å oppnå fastsatte målsettinger. Årshjulet egner seg særlig for 

planlegging av prosesser som følger en syklus, dvs. prosesser med en serie hendelser som gjentar 

seg regelmessig i en bestemt rekkefølge. Planen er delt opp i mindre tidsperioder (eks. måneder og 

faser), der viktige gjøremål for hver enkel tidsperiode angis. Fordelen med en slik plan er at 

overordnede målsettinger brytes ned i mer konkrete hendelser og tiltak, samtidig som den gir 

ansatte retning på hva som skal prioriteres i ulike faser av prosessen. 

 

Årshjulet er særlig nyttig i forbindelse med arbeidet med budsjett og regnskap, da denne prosessen 

gjerne løper gjennom hele året, og som gjentas hvert år. Kommuneloven og loven om 

interkommunale selskaper angir visse tidsfrister for ferdigstillelse styringsdokumenter og 

rapportering, og disse bør hensyntas i årshjulet. Samtidig har virksomheten gjerne egne aktiviteter 

og tidsfrister som bør legges inn.  

Utledede kriterier 

På bakgrunn av ovennevnte har revisjonen utledet følgende kriterier til den tredje problemstillingen. 
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Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert 

tilfredsstillende system for 

økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring 

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, 

herunder  

 årshjul 

 økonomiplan og årsbudsjett 

 økonomirapportering gjennom året 

 budsjettendringer  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig 

informasjon samt rettidig regnskapsavleggelse. 
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VEDLEGG 4 - EVALUERING AV ORGANISASJONSFORM 
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VEDLEGG 5 – HØRINGSUTTALELSE 
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1 INNLEDNING 

Kontrollutvalgene bestilte to tilleggsspørsmål relatert til eierskapskontrollen og 

forvaltningsrevisjonen gjennomført i selskapet Romerike Krisesenter IKS. Tilleggsundersøkelsen ble 

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

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

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

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

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om at Romerike revisjon kommer tilbake 

med en oversikt over 

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

selskapsavtalen og 

2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i valgperioden. 

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

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

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

innhente styreleders syn på saken. 

Daglig leders uttalelse 

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

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

vedlagt i rapporten: 

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

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

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

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

SELSKAPSAVTALE 

2.1 Regelverk – hvilke endringer i en selskapsavtale krever 

kommunestyrebehandling i alle kommuner? 

2.1.1 IKS-loven § 4 om selskapsavtaler 

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

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

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

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

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

selskap. 

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

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

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

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

Selskapsavtalen skal i det minste angi følgende: 

1. selskapets foretaksnavn; 

2. angivelse av deltakerne; 

3. selskapets formål; 

4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor; 

5. antall styremedlemmer; 

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

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

dersom denne avviker fra eierandelen; 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

deltagende interkommunalt selskap.   

 

Endringer i selskapsavtalens minstekrav 

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

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

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

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

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

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

 

Endringer i selskapsavtalens andre forhold 

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

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

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

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

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

2001, s. 106). 

 

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

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

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

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

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

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

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

                                                

 

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

låneramme m.m. 

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

ble prosessen oppsummert slik: 

24.04.12 - representantskapsmøte: 

 Bygging av nytt krisesenter vedtas 

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

sosialhjelpsutgifter til beboerne på senteret (sosialhjelpsrefusjon) 

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

følgende punkt: 

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

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

 Endring av selskapsavtalens punkt 3 om sosialhjelpsrefusjon 

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

 På bakgrunn av reaksjoner fra eierkommunene rettes formuleringen i selskapsavtalen om 

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

kommuneloven om forbud mot å lånefinansiere drift  

Høsten 2012 - Om behandlingen av saken i eierkommunene: 

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

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

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

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

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

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

punktet.   

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

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

selskapsavtalen ikke hadde vedtatt likelydende formuleringer i vedtakene sine.  

2.3 Status i dag 

2.3.1 Innledning 

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

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

fremgår det at representantskapet ber:  

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

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

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

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

endringer i selskapets eierform. 

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

 

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

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

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

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

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

desember 2013. 

 

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

lånerammen, men i dag har ingen oversikt over dette. 

2.3.2 Endringer i selskapsavtalen i 2014 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

kommunene denne kun som en del av saksfremlegget til representantskapet.  

 

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

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

Krisesenteret.   

 

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

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

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

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

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

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

styremedlemmer i selskapsavtalens punkt 4.1.2. Selskapsavtalens ordlyd om valgordningen ble 

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

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

den tidligere formuleringen i selskapsavtalen tilsa. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Daglig leder opplyser at selskapsavtalen skal revideres i forbindelse med 

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

sende inn oppdatert selskapsavtale til Brønnøysundregisteret.  

2.4 Oppsummering 

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

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

 

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

 

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

låneramme og sosialhjelpsrefusjon. Endringene for selskapets låneramme krever 

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

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

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

 

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

kommunestyrebehandling. Selskapet sendte ikke eget saksfremlegg for vedtagelse i 

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

selskapsavtalen ikke ble fremlagt for kommunestyrene som egen sak.  

 

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

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

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

Brønnøysundregistret. 
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3 INFORMASJON OM KOMMUNENES DELTAGELSE I 

REPRESENTANTSKAPSMØTENE I VALGPERIODEN 

2016 - 2019  

Tabell 1 Eierkommunenes representantskapsmedlemmer 

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

Eierkommunenes representantskapsmedlemmer 

Kommune Representant Vararepresentant 

Aurskog-Høland Ordfører Roger Evjen Rune Skansen 

Eidsvoll Ordfører John-Erik Vika Einar Madsen 

Enebakk Ordfører Øystein Slette Hans Kristian Solberg 

Fet Ordfører John Harry Skoglund Thor Grosås 

Gjerdrum Leif Haugland Ordfører Anders Østensen 

Hurdal Ordfører Runar Bålsrud Gunne Morgan Knai 

Lørenskog Grete Crowo (nestleder) Elin Merete Ommen 

Nannestad* Ordfører Hans Thue Karl Henrik Laache 

Nes* Ordfører Grete Sjøli (til april 2017) 

Varaordfører Vivian Wahl (fra april 2017) 

Liv Gustavsen (til april 2017) 

Ida Andresen (fra april 2017) 

Nittedal Varaordfører Inge Solli Ordfører Hilde Thorkildsen  

Rælingen Varaordfører Heidi Elisabet Finstad Sigrid Rønning 

Skedsmo Ordfører Ole Jacob Flæten (leder) Nina Fjeldheim Hoelsæter 

Sørum* Elisabeth Løvtangen (til november 2016) 

Ordfører Marianne Grimstad Hansen (fra 

november 2016) 

Brede Rørhus 

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

 

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

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

innkalling. 

 

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

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

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

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

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

Dette var varslet fra Eidsvoll og Ullensaker. 

 

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

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

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

har møtt.  
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Tabell 2 Frammøte i representantskapsmøter 

 

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

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

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

                                                

 

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

Frammøte representantskapsmøter
2
 - 6 møter i inneværende valgperiode 

Kommune Møter der kommunen ikke 

har vært representert (6 

mulige) 

Frammøte ved valgt 

representant 

Frammøte ved 

vararepresentant 

Aurskog-Høland 1 4 1 

Eidsvoll 1 0 5 

Enebakk 1 4 1 

Fet 0 5 1 

Gjerdrum 1 4 1 

Hurdal 1 5 0 

Lørenskog 0 5 1 

Nannestad 0 0 6 

Nes 2 2 2 

Nittedal 0 6 0 

Rælingen 1 2 3 

Skedsmo 0 6 0 

Sørum 1 3 2 

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

som møter i møtene. 

 

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

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

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

meldt forfall til møtene.  

 

 

 

 

 

 

 

Jessheim, 13. april 2018 

 

 

 
Oddny Ruud Nordvik 

assisterende revisjonssjef 

 
 Hilde Gamkinn 

 forvaltningsrevisor 
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1 VEDLEGG - LITTERATURLISTE 

Lov og forskrift 

Lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper 

Andre kilder 

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

 Kommunalforlaget, Oslo, 2001 

 

Bisnode [hentet 6.3.2018] 

Oversikt over tabeller 

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

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

KRISESENTER IKS’ PROTOKOLL* 

 
* Vedlegget gjengir representantskapsprotokollens første side (side 1) av totalt ti sider. 
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Arkivsak-dok. 15/00115-10 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nannestad kontrollutvalg 13.06.2018 

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 5.6.2018
2. Revidering av plan for forvaltningsrevisjon – revisors generelle innspill, notat

fra Romerike Revisjon 19.4.2018

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Planen er vedtatt av kommunestyret som har delegert til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Det kan skje endringer som gjør at risiko- og vesentlighetsvurderingen er en annen 
enn i starten på valgperioden. Det kan også oppstå situasjoner som gjør at utvalget 
ønsker en forvaltningsrevisjon av et annet område enn de som er tatt inn i planen. 
Kontrollutvalget har derfor besluttet å gjennomføre en revidering av planen halvveis 
ut i perioden. 

Kontrollutvalget identifiserte følgende områder i Plan for forvaltningsrevisjon 2017- 
2020 som er aktuelle for forvaltningsrevisjon ut perioden: 

Tema Tidsplan Prioritet 
NAV 2017 

Mobbing 2017 Bestilt 14.2.18 

Barnevernet 2017 Gjennomført 

PPT 2017 

ØRU samarbeidet 2017 Gjennomført 

IKT 2018 

Selvkostområdet 2018 

Sak 19/18
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2 

Rus og psykiatri 2019  

Offentlige anskaffelser 2020  

Flykninger 2020  

 
I tillegg har kontrollutvalget bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt på Digitale 
Gardemoen IS (DGI) i sammen med de andre eierkommunene. Dette prosjektet 
behandles i septembermøtet.  
 
Sekretariatet har foretatt en enkel risikovurdering av disse prosjektene (vedlegg 1). 
 
Nannestad har ressurser til å bestille 1 forvaltningsrevisjon i året. Kontrollutvalget har 
identifisert flere områder enn det er ressurser til å få gjennomført forvaltningsrevisjon 
på og kan vurdere å benytte andre kontrollformer. 
 
Romerike revisjon har gitt noen generelle innspill til revidering av plan for 
forvaltningsrevisjon (vedlegg 2). I tillegg vil revisjonen komme med innspill til 
tema/områder som er aktuelle for forvaltningsrevisjon i møtet. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter prosjektene som står i planen og kommer 
med forslag til nye områder med utgangspunkt i notatet som følger saken og innspill 
fra revisjonen. Prosjektene bør vurderes opp mot hverandre ut fra risiko og 
vesentlighet, slik at de prosjekter med høyest risiko og vesentlighet tas først. 
 
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for 
eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 
virksomheten. Risikovurderingen er sammensatt av to elementer: 

 Vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer 

 Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer 
 
Når risikofaktorene er identifisert og vurdert, skal kontrollutvalget vurdere 
skjønnsmessig hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i forhold til virksomhetens 
målsettinger. Med vesentlighet menes hvor store er konsekvensene dersom det 
negative inntreffer. Vesentlighet kan vurderes ut fra ulike perspektiver; det 
økonomiske, det politiske, brukerperspektivet, medarbeiderperspektivet og 
samfunns- og miljøperspektivet. Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at 
utvalget kan prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for 
avvik. 
 
En nærmere avgrensning av det enkelte prosjekt gjøres av kontrollutvalget ved 
bestillingen av prosjektet. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter risiko- og vesentlighetsområder i dette 
møtet, og at beslutningene vil bli bearbeidet for så å bli besluttet i septembermøte. 
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Skjema for enkel risiko og vesentlighetsvurdering for Nannestad kommune 

Område Årsak til valg av 
område 

Enkel risiko og 
vesentlighetsvurdering 

NAV  
 

Fylkesmannen har 
gjennomført tilsyn med 

kommunens ansvar for å 
sikre forsvarlig tildeling og 

gjennomføring av 
kvalifiseringsprogram – 
Nannestad kommune. Det 

ble avdekket to avvik 
under tilsynet: 

Avvik 1: 
Nav Nannestad sikrer 

ikke, ved 
styringsaktiviteter med 
tilstrekkelig innhold og 

omfang, at tjenesten KVP 
gjøres tilgjengelig. 

Avvik 2: 
Nav Nannestad sikrer 
ikke, ved 

styringsaktiviteter med 
tilstrekkelig innhold og 

omfang, at deltakerne i 
KVP får et tilpasset 
program, og at det foretas 

en forsvarlig oppfølging. 
Kontrollutvalget ønsker å 

følge opp at tiltak settes 
inn, gjennomføres og 
evalueres. 

 

Kommunen har lukket 
avvikene og Fylkesmannen 

har kvittert ut prosjektet. 
 

Hvis kontrollutvalget 
ønsker et prosjekt innenfor 
NAV kan man se på om 

sosialtjenesten bidrar til å 
gjøre brukerne 

selvhjulpne. 
Eidsvoll kontrollutvalg har 

bestilt dette prosjektet.   

Tilsynet ble gjennomført i april 2015, og kommune har i egen rapportering 

bekreftet at tiltakene i planen er lukket.  
 

 

PPT  
 

Nannestad kommune har 
mange barn og elever 
som mottar 

spesialpedagogiske tiltak 
og derfor mange 

oppgaver for PP-
tjenesten. Store deler av 

tiden går med til selve 
sakkyndighetsarbeidet og 
tilhørende 

dokumentasjonsflyt. 
Kommunen ønsker en 

dreining av PP-tjenesten 

Risiko for at barn ikke får 
god undervisning og ikke 
setets i stand til å ta 

utdanning.  
 

Vesentligheten er høy da 
det er mange barn og det 

er viktig for dem det 
gjelder.  
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mot mer system rettede 
tiltak og veiledning til 
skolene. Det vil både 

kunne gi bedre tilpasset 
opplæring innen ordinær 

undervisning og bedre 
kvalitet på spesial-
undervisningen. PP-

tjenesten er på denne 
måten en direkte 

innsatsfaktor for at 
Nannestad kommune skal 
nå sine mål på 

barnehage- og 
skoleområdet, og når det 

gjelder sentrale 
parametere i 
folkehelsestatistikken. 

 

Kontrollutvalget har 
mottatt to orienteringer 
fra PPT – tjenesten.  

Skedsmo har gjennomført FR på Tilpasset undervisning   

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/hovedrapport_skedsmo_skol
e_endelig.pdf  
 

 

Selvkostområdet  
 

For de av kommunens 

tjenester hvor 
brukerbetaling er regulert, 
nyttes selvkost som den 

øvre grense for 
brukerbetaling. Det 

innebærer at kommunen 
må foreta en 
etterkalkulasjon 

(selvkostregnskap) av 
kostnadene innenfor de 

aktuelle 
tjenesteområdene, for å 
føre kontroll med at 

gebyrinntektene ikke 
overstiger kommunens 

selvkost. Et eventuelt 
overskudd eller 
underskudd etter selvkost 

avregnes mot de bundne 
selvkostfondene. Etter 

statlige retningslinjer for 
selvkost, skal 
gebyrinntektene justeres 

slik at det innenfor en 3-
5-årsperiode skal gå i 

balanse. Selvkostfondets 
funksjon er å håndtere 

Risiko for at gebyret ikke 

er korrekt fastsatt.   
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svingninger i inntekter og 
kostnader, så gebyrene 
kan holdes stabile i størst 

mulig grad. Endringer i 
rentenivået, 

investeringstakten, 
aktiviteten og 
prisøkninger vil påvirke 

beregningene. 
Kontrollutvalget ønsker å 

kontrollere selvkostnivået 
for gebyrene og 
beregningsgrunnlaget for 

kommunale vann-, kloakk 
og renovasjonstjenester, 

samt plan- og 
byggesaksbehandling. 

Nittedal har gjennomført et prosjekt på selkostområdet – byggesak: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_nittedal_selvkost_20
18.03.23.pdf  

 
Lørenskog har bestilt et noenlunde tilsvarende prosjekt.   

 
 

Rus og psykiatri Kontrollutvalget vil se på 
hvordan samarbeidet er 
med 

spesialisthelsetjenesten 
og NAV. 

Risiko for dårlig kvalitet på 
tjenesten. Viktig for dem 
det gjelder, gjelder ikke 

mange. 

Skedsmo 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/skedsmo_rapport_psykisk_h

else_og_rus_2015.06.05.pdf  
 
 

Offentlige 
anskaffelser 

 
 

Nannestad kommune er 
en del av Øvre Romerike 

Innkjøpssamarbeid 
(ØRIK). Nannestad 

kommune skal framover 
gjøre store investeringer. 
Det samlede forslaget til 

investeringer i 
planperioden (2016-2019) 

utgjør totalt 389,3 mill. 
kroner. 
Kommunen er inne i en 

periode med overgang til 
elektroniske løsninger og 

automatisering av flere 
økonomiske 

arbeidsprosesser. E-
handel er tatt i bruk fra 

Risiko er redusert nå når 
kommunens rutiner er 

bedre og ØRIK er flyttet til 
Ullensaker. 



19/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 - 15/00115-10 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 : Skjema for enkel risiko og vesentlighetsvurdering for Nannestad kommune

og med 1. januar 2015, 
og det er et mål i ØRU-
kommunene at i løpet av 

3 år skal 100 % av alle 
bestillingene skje via 

ehandel og 95 % av 
inngående fakturaer skal 
være e-faktura. 

På bakgrunn av en 
alvorlig korrupsjonssak i 

kommunen, som blant 
annet omhandler området 
offentlige anskaffelser, 

har det blitt innført nye 
tiltak for å forhindre dette 

fra å skje igjen. Blant 
tiltakene som er innført 
nevnes; nytt 

økonomireglement hvor 
ansvaret for anviser og 

attestant framkommer 
tydelig, det er også 

innført begrensninger i 
anvisningsmyndigheten, 
bestemmelser knyttet til 

bestillinger/innkjøp, samt 
at det er gjennomført 

risikokartlegging av 
økonomiske områder - 
inklusive innkjøp. 

Nannestad kommune har 
omorganisert 

organisasjonen fra og 
med 1. januar 2016. 
Kontrollutvalget ønsker en 

forvaltningsrevisjon 
innenfor dette området, 

men på bakgrunn av 
overnevnte så ønskes det 
å avvente dette til sent i 

perioden 

Bærum har gjennomført et prosjekt som heter «Riktig utførte innkjøp?»: 

http://kommunerevisjonen.no/PDF_prosjekter/15_05_innkjop.pdf 
 

 Hurdal har gjennomført et prosjekt om offentlige anskaffelser: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/tilku_forvaltningsrevisjon_hu
rdal_2018.01.29.pdf  

 
Sørum har gjennomført et prosjekt om offentlige anskaffelser: 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/hovedrapport_sørum_ansk_e
ndelig2017.03.17.pdf  
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Flykninger Flyktningsituasjonen 

verden står ovenfor i dag 
er på et historisk høyt 
nivå, og aldri før har 

Norge mottatt en så stor 
andel flyktninger. UDI 

anslår at om lag 20-25 
000 asylsøkere vil 
registreres i Norge løpet 

av 2015, og at dette tallet 
kan forventes å øke til 

over 30 000 i løpet av 
2016 og kommende år. 
Blant disse kan det 

forventes at en høy andel 
vil få oppholdstillatelse i 

Norge. Nannestad 
kommune påvirkes og tar 
ansvar i forhold til den 

humanitære krisen i 
Syria, som medfører et 

stort antall flyktninger 
som har behov for bistand 
og bosted. Til hjelp i dette 

arbeidet er det lagt inn 
budsjettmessige økninger 

på til sammen 4,2 mill. 
kroner. Fra Integrerings- 

og Mangfoldsdirektoratet 
(IMDI) sine hjemmesider 
kan vi lese at Nannestad 

kommune er anmodet om 
å ta imot 25 flykninger i 

2016 (herav 10 enslige 
mindreårige), Nannestad 
har vedtatt å ta imot 20 

flykninger i 2016 (herav 0 
enslige mindreårige). 

Plantall for 2017 er 30 
flykninger (herav 10 
enslige mindreårige). 

Kontrollutvalget ønsker å 
se på hvordan kommunen 

jobber med mottak av 
flykninger (boliger, skole, 
helse mv.). Både 

bosetting, om de kommer 
i arbeid og om ordningen 

er fullfinansiert av staten 
er aktuelle 
problemstillinger mot 

Risiko er redusert nå når 

flyktningestrømmen er 
avtatt.  
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slutten av perioden når 
ordningen har virket en 
stund. 

Temaet er mindre aktuelt nå enn da planen ble laget, da flyktningestrømmen 
har avtatt.  

 
Et eventuelt prosjekt bør rettes inn mot å se på resultater av 

integreringsarbeidet; nås målet om yrkesdeltagelse/skole i løpet av de to årene 
staten finansierer. Kontrollutvalget kan eventuelt be om en orientering fra 
rådmannen.  

 

IKT Kommunen er inne i en 

periode med overgang til 
elektroniske løsninger og 

automatisering. 
Kommunen har blant 
annet innført e-handel og 

nytt lønns- og 
personalsystem i 

samarbeid med de andre 
kommunene på Øvre 
Romerike. Nannestad 

kommune er med i et 
interkommunalt 

samarbeid Digitale 
Gardermoen (DGI), og 
her ligger planarbeidet. 

Målet på sikt bør være 
bedre styring og kontroll, 

kvalitet og lavere 
ressursbruk. 
Kontrollutvalget vurderer 

tre ulike spor som kan 
underlegges kontroll: 

 Effektiviseringsspor av 
ØRU samarbeidet 

 Planlegging og 
implementering 

 Personvern og 

informasjonssikkerhet 
Kontrollutvalget ønsker å 

starte med en 
forundersøkelse som 
kartlegger dette området 

for å tilegne seg mer 
kunnskap. Basert på 

forundersøkelsen vil 
kontrollutvalget vurdere 
om områdene 

underlegges 
forvaltningsrevisjon. 

IKT regnes som en av de 

største effektivitets- 
driverne i off. 

tjenesteproduksjon. 
 
Risiko for at potensial for 

effektivisering og økt 
tjenestekvalitet ikke 

utnyttes. 
 
Høy risiko og vesentlighet. 
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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.  

 

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. 
 

 

Gjerdrum har en del problemstilling på effektivitet i bestilling. Rapporten 
kommer i mai. 
 

Lørenskog har en rapport om IKT personsikkerhet  
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_l%C3%B8renskog_i

kt_endelig.pdf  
 
 

Risiko 
Vesentlighet 

Ubetydelig Liten Moderat Alvorlig Kritisk 

Svært høy      

Høy      

Middels      

Lav      

Svært lav      



19/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 - 15/00115-10 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 : Innspill til plan for forvaltningservisjon i kontrollutvalgene



19/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 - 15/00115-10 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 : Innspill til plan for forvaltningservisjon i kontrollutvalgene



19/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 - 15/00115-10 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 : Innspill til plan for forvaltningservisjon i kontrollutvalgene



19/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 - 15/00115-10 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 : Innspill til plan for forvaltningservisjon i kontrollutvalgene



20/18 Rapportering fra Romerike revisjon IKS - 15/00106-53 Rapportering fra Romerike revisjon IKS : Rapportering fra Romerike revisjon IKS

1 

Arkivsak-dok. 15/00106-53 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nannestad kontrollutvalg 13.06.2018 

RAPPORTERING FRA ROMERIKE REVISJON IKS 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Sak 20/18
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1 

Arkivsak-dok. 15/00260-32 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nannestad kontrollutvalg 13.06.2018 

REFERATER 

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

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2018
2. Oversikt over saker til behandling 2018

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Sak 21/18
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Kontrollutvalget i Nannestad kommune 
 

Saker til oppfølging 2018 
 

Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

14.02.18 1/18 Prosjektplan – Mobbing i 
skolen 

1. Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
– Mobbing i skolen, og ber om 
at vedlagte prosjektplan legges 
til grunn for det videre 
arbeidet. 

2. Rapporten leveres i juni 2018, 
og gjennomføres innenfor en 
ramme på inntil 350 timer.  

3. Uavhengighetserklæring for 
oppdragsansvarlig revisor tas 
til orientering. 

Romerike 
Revisjon 

    

14.02.18 2/18 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

14.02.18 3/18 Kontrollutvalgets årsrapport 
2017  

1. Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport for 2017 vedtas.  

2. Saken oversendes 
kommunestyret med 
innstilling:  

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets 
årsrapport 2017 til 
orientering. 

Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
19.3, sak 21/18.  

   

14.02.18 4/18 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 
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Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

14.02.18 5/18 Eventuelt Ingen vedtak      

        

21.03.18 6/18 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. 

  Settes opp til 
behandling når 
revisjonsnotat 
foreligger.   

  

21.03.18 7/18 Invitasjon til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
- Digitale Gardemoen IS (DGI) 

Nannestad kontrollutvalg slutter 
seg til Ullensaker kontrollutvalg sin 
bestilling av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Digitale Gardemoen IS (DGI). 

Saksutskrift til 
revisjonen 
sendt 26.03.18 

Behandles i 
septembermøtet. 

Kontrollutvalget 
er opptatt av å 
få svart ut 
hvem som har 
kompetanse til 
å vedta 
styreinstruks i 
selskapet, og 
hvem som har 
kompetanse til 
å inngå avtaler 
som forplikter 
eierne 
økonomisk. 
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Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

Kontrollutvalget 
vil avvente 
rapporten og 
eventuelt 
komme tilbake 
til dette.  

21.03.18 8/18 Orientering fra revisjon Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

21.03.18 9/18 Referater Kontrollutvalget tar referatsaken til 
orientering. 

     

21.03.18 10/18 Eventuelt Ingen vedtak.      

        

18.04.18 11/18 Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 2017 - 
Nannestad kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til 
Nannestad kommunes årsregnskap 
2017 vedtas, og oversendes 
kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

Kommunestyret Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 

  

18.04.18 12/18 Rapportering fra Romerike 
revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

18.04.18 13/18 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

     

18.04.18 14/18 Eventuelt Kontrollutvalget vil be DGI om å få 
tilsendt inngått kontrakt med Tieto 
Norge om ny leveranseplattform 
for kommunene på Øvre Romerike. 
Kontrollutvalget vil også be om å få 
tilsendt avtale om minnelig løsning 
mellom Tieto og DGI 
(Forliksavtalen). 
 

DGI og 
Rådmannen 
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Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

Kontrollutvalget vil innkalle 
Enhetsleder for PPT for å be om en 
orientering vedrørende PPT 
tjenesten. 

        

13.6.18 15/18       
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Saker til behandling 2018 

Kontrollutvalget i Nannestad kommune 

 
Møte Saker 

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Postjournal 

 Rapportering fra revisjonen   

 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

14. februar 
Kl. 08:00 

 

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 

 Under revisjonen orienterer; Selskapskontroll: Oversikt over 

gjennomføring 2018  

 Prosjektplan – Mobbing i skolen 

21. mars 
Kl. 08:00 

 Behandle selskapskontroll – Romerike Krisesenter IKS 

 Til diskusjon; virksomhetsbesøk 2018 

 Invitasjon til forvaltningsrevisjonsprosjektet - Digitale Gardermoen IS 

(DGI) 

18. april 
Kl. 08:00 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 – Nannestad 

kommune (+ orientering vedr. kommunens fond – hvordan forvaltes 

kapitalen?) 

 Under revisjonen orienterer; orientering om interimsrevisjon 2017, 

orientering om vesentlighetsgrenser  

13. juni 
Kl. 08:00 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Barnevern- 

organisering, ressursbruk, saksutvikling, saksbehandling og 

internkontroll (behandlet i kommunestyret den 21.09, sak 66/17) 

 Behandle selskapskontroll – Romerike Krisesenter IKS 

 Orientering ved DGI  

 Orientering om PPT tjenesten 

 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 

12. september   

Kl. 08:00 

 

 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2019 

 Rapport revisjonsåret 2017/2018 

 Orientering fra rådmannen om digitalt avvikssystem i kommunen 

 Behandle forvaltningsrevisjonsrapport – mobbing i skolen 

 Behandle forvaltningsrevisjonsprosjektet - Digitale Gardemoen IS 

(DGI) 

 Virksomhetsbesøk til Digitale Gardermoen IS (DGI)) 

 Behandle forvaltningsrevisjonsprosjektet - Digitale Gardermoen IS 

(DGI) 

 Ekstern bestilling av selskapskontroll av RRI 
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Møte Saker 

24. oktober 

Kl. 08:00 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 

28. november  

Kl. 08:00 

 Kontrollutvalgets årsplan for 2019 

 Bestilling av selskapskontroller for 2019 

2019 
 
 

  

Annet   
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1 

Arkivsak-dok. 15/00261-31 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nannestad kontrollutvalg 13.06.2018 

EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 

Saksframstilling: 
. 

Sak 22/18
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