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Arkivsak-dok. 15/00144-18 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nittedal kontrollutvalg 02.05.2018 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET 2017 - 
NITTEDAL KOMMUNE 

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

Vedlegg: 
1. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017
2. Årsberetning 2017 for Nittedal kommune
3. Årsregnskap 2017 for Nittedal kommune
4. Handlingsplan 2018 – 2021 for Nittedal kommune

https://www.nittedal.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=86&FilId=2793
5. Uavhengig revisors beretning

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før 
årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende 
før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
Formannskapet i Nittedal avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 14. mai 2018.
Det er kommunestyret selv som vedtar kommunens årsregnskap og årsberetning. 

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

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

Romerike revisjon har avgitt revisjonsberetning 13.4.18. Beretningen er avgitt uten 
presiseringer og forbehold. 

Sak 12/18
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Rådmannen er innkalt til møtet for å legge frem årsregnskapet og årsberetningen for 
2017, samt svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.  
 
Romerike Revisjon IKS vil legge frem revisjonsberetningen og rapportere fra arbeidet 
med revisjon av Nittedal kommunes årsregnskap for 2017. 
 
Et forslag til uttalelse ligger vedlagt. Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter og 
kommer med innspill til forslaget i møtet. 
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Nittedal kommune 
 
Kontrollutvalget 
 
 

Til kommunestyret i Nittedal kommune 
 

Uttalelse til Nittedal kommunes årsregnskap for 2017 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget etter 

fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet 

før det vedtas av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i 

hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir sin 

innstilling om årsregnskapet.  

 

Kontrollutvalget har i sitt møte 2. mai behandlet Nittedal kommunes årsregnskap 

og årsberetning for 2017. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår 

uttalelse: 

 Årsberetning 2017 for Nittedal kommune 

 Årsregnskap 2017 for Nittedal kommune 

 Handlingsplan 2018 – 2021 for Nittedal kommune 

 Uavhengig revisors beretning for 2017 

 

I tillegg har rådmannen og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig 

informasjon om aktuelle problemstillinger. 

 

Kontrollutvalget ser positivt på at Nittedal kommune har innført handlingsregler 

som skal bidra til å sikre en sunn økonomi for kommunens økonomi. Følgende 

handlingsregler er innført: 

1. Netto driftsresultat på 2,5 % for å bidra til egenkapital til investeringer 

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og 

investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. 

Netto driftsresultat er på 64,3 mill. kroner og utgjør 3,9 % av inntektene. 

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

mens Teknisk Beregningsutvalg (TBU) anbefaler 1.75 %. TBU betrakter netto 

driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. 

 

2. Egenkapitalandel for investeringer på 25 %. 

Egenkapitalen forteller hvor stor del av eiendelene som er finansiert av 

egenkapital. Egenkapitalprosenten økte med 2 prosentpoeng fra 2016: 12,8% til 

2017: 14,8%. Rådmannen skriver i Handlingsplan 2018-2021 at de store 

investeringene som ligger inne i handlingsplanperioden krever en 
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Nittedal kommune 
 
Kontrollutvalget 
 

egenkapitalfinansiering på totalt 329 mill. kroner i perioden 2018-2021 når 

kommuneplanmålet om egenkapitalfinansiering av investeringer legges til grunn. 

 

3. Frie midler på disposisjonsfond tilsvarende 5 % av driftsinntekter. 

Et lavt nivå på de frie midlene på disposisjonsfondet gjør at kommunen har lite 

midler til å møte situasjoner med uforutsette kostnader utover i 

handlingsplanperioden. Rådmannen skriver i Handlingsplan 2018-2021 at 

Nittedal kommune kun oppnår dette målet i 2018. 

 

 

Kontrollutvalget merker seg at det er gitt en god redegjørelse i årsberetningen 

av iverksatte og planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard og betryggende 

kontroll (jf. kommuneloven § 48 nr. 5). 

 

Det vises til årsrapporten for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 

2017, samt utfyllende rapportering på fokusområder og måloppnåelse innenfor 

tjenesteområdene. 

 

Revisors beretning er avlagt uten presiseringer eller forbehold. 

 

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

foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskiftet. 

 

 

Nittedal, 02.05.2018 

 

 

 

John Ivar Rygge (sign.) 

Kontrollutvalgsleder 

                                                                           Kopi: Formannskapet 
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Innledning 
I følge kommunelovens § 48 skal det utarbeides årsberetning. Årsberetningen er en del 

av årsrapporteringen for 2017 og er i hovedsak informasjon om kommunens 

økonomiske utvikling. Det er utarbeidet økonomiske nøkkeltall som viser kommunens 

økonomiske utvikling over flere år. I tillegg til årsberetningen utarbeides det en 

årsmelding for 2017. Dette er en samlet tilbakemelding på driften innenfor alle 

kommunens enheter og for en del samarbeidspartnere.   

Kommunens økonomiske utvikling – regnskapsresultat 

2017 
Årets regnskapsmessige mindreforbruk er 28,0 mill. kroner.  

 

Avviket på netto driftsresultat på 35 mill. kroner mot justert budsjett skyldes i hovedsak 

en kombinasjon av høyere driftsinntekter på 59 mill. kroner, høyere driftsutgifter med 

26,5 mill. kroner og finansposter som er 4,1 mill. kr bedre enn budsjettert.  

  



12/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Nittedal kommune - 15/00144-18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Nittedal kommune : Årsberetning 2017 Nittedal kommune

3 
 

Driftsregnskapet for 2017 med redegjørelse for 

vesentlige avvik 
  

 

Skatteinntektene for kommunen var 26,1 mill. kroner høyere enn justert budsjett. 

Rammetilskuddet ble 3,4 mill. kr svakere enn budsjettert, dette skyldes høyere 

kostnader til inntektsutjevning enn budsjettert med 3,7 mill. kroner. Utviklingen i 

skatteinntekter og rammetilskudd omtales nærmere i avsnittet «Frie inntekter» senere i 

dokumentet. Driftsutgiftene i kommunen var 26,5 mill. kroner høyere enn justert 

budsjett, se eget avsnitt for utdypende kommentarer. Finanspostene samlet hadde et 

avvik mot justert budsjett på 4,1 mill. kroner for året, bakgrunnen for avviket omtales i 

detalj senere. I forhold til budsjett har enhetene totalt et merforbruk på 6,4 mill. kroner, 

detaljer omtales senere.  

  

Regnskap Regnskap Justert Opprinnelig    Avvik i kr.  Avvik i %

(Beløp i mill. kroner) 2016 2017 budsjett budsjett mot justert mot justert

2017 2017 budsjett budsjett

DRIFT

Skatteinntekter 737,6 789,3 763,1 760,1 26,1 3,4 %

Rammetilskudd 469,7 479,3 482,7 481,3 -3,4 -0,7 %

Andre inntekter 328,0 370,0 333,9 277,2 36,2 10,8 %

Sum driftsinntekter 1535,3 1638,6 1579,7 1518,6 58,9 3,7 %

Sum driftsutgifter 1485,2 1602,3 1575,8 1518,4 26,5 1,7 %

Brutto driftsresultat 50,1 36,3 3,9 0,2 32,4

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Renteutgifter og tap finansielle omløpsmidler 16,8 24,3 26,2 26,5 -1,9 -7,2 %

Renteinntekter og gevinster på finansielle omløpsmidler 35,5 34,5 32,5 26,4 2,1 6,4 %

Avdrag på lån og utlån 46,1 46,5 46,8 47,7 -0,3 -0,6 %

Mottatte avdrag 32,2 32,4 32,5 32,5 -0,1 -0,3 %

Resultat eksterne finanstransaksjoner 4,8 -3,9 -8,1 -15,4 4,1

Motpost avskrivninger 27,5 28,5 30,0 30,0 -1,5

Netto driftsresultat 82,4 60,8 25,8 14,7 35,0

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Bruk av tidligere avsetninger 35,0 69,3 72,1 10,4 -2,8

Overført til investeringsregnskapet 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto avsetninger/bruk(-) avsetning (+) 65,4 102,1 98,0 25,2 4,2

Avsetninger 65,8 102,1 98,0 25,2 4,2

Resultat interne finanstransaksjoner -30,8 -32,8 -25,8 -14,7 -7,0

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 51,6 28,0 0,0 0,0 27,9
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Driftsinntekter 2017 

 
 

Driftsinntektene var i 2017 58,9 mill. kroner høyere enn justert budsjett. Dette skyldes i 

hovedsak «overføringer med krav til motytelse» med 31,7 mill. kroner og «skatt på 

inntekt og formue» med 26,1 mill. kroner.  «Rammetilskudd» var 3,4 mill. kroner svakere 

enn budsjettert. Merinntekt i posten «overføringer med krav til motytelse» skyldes en 

kombinasjon av mva kompensasjon i forhold til budsjett på 16,6 mill. kroner, økte 

sykepengerefusjoner på 8,5 mill. kroner i forhold til budsjett og refusjoner fra staten på 

4,3 mill. kroner mer enn budsjett. Økningen i refusjon fra staten er i hovedsak knyttet til 

økt tilskudd til tidlig innsats 1.-4. trinn og tilskudd til etter- og videreutdanning for lærere 

med til sammen 0,9 mill. kroner over budsjett og refusjoner fra Bufetat knyttet til 

fosterhjemsgodtgjørelse med 2,2 mill. kroner over budsjett.  Inntekten knyttet til mva 

kompensasjon må sees i sammenheng med tilsvarende kostnad på linjen for 

«Overføringer» under andre driftskostnader.  

 

Frie inntekter – skatt og rammetilskudd 
Skatteinntektene og rammetilskuddet for 2017 fremkommer av tabellen under.  

 

 
 

Beløp i mill. kroner

Regnskap  

2017

Justert 

budsjett 

Avvik 

regnskap 

mot 

justert 

budsjett

Regnskap  

2016

Avvik 

mot 2016

Brukerbetalinger 57,1 55,3 1,8 52,4 4,7

Andre salgs- og leieinntekter 111,4 108,7 2,7 102,4 9,0

Overføringer med krav om motytelse 146,9 115,2 31,7 134,7 12,2

Rammetilskudd 479,3 482,7 -3,4 469,7 9,7

Andre statlige overføringer 49,1 49,1 0,0 33,6 15,5

Andre overføringer 5,6 5,5 0,0 5,0 0,6

Skatt på inntekt og formue 740,2 714,2 26,1 703,5 36,7

Eiendomsskatt 49,0 49,0 0,1 34,1 14,9

 Sum driftsinntekter 1 638,6 1 579,7 58,9 1 535,3 103,3

Frie inntekter Regnskap Just. bud. Oppr. bud. Avvik mot Regnskap

 (Beløp i mill. kroner) 2017 2017 2017 justert budsjett 2016

Skatteinntekter 740,2 714,2 714,2 26,1 703,5

Inntektsutjevning -38,3 -34,7 -34,7 -3,7 -36,5

Eiendomsskatt 49,0 49,0 46,0 0,1 34,1

Sum skatter og inntektsutjevning 750,9 728,5 725,5 22,5 701,1

Rammetilskudd (ekskl. 

inntektsutjevning) 514,3 514,3 512,9 0,0 497,4

Veksttilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2

Ekstraordinære/ordinære 

skjønnsmidler 3,3 3,1 3,1 0,2 3,5

Sum rammetilskudd/skjønnsmidler 517,7 517,4 516,0 0,2 506,1

Sum frie inntekter 1 268,6 1 245,9 1 241,4 22,7 1 207,3
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Skatteinntektene fra formues- og inntektsskatt var i 2017 26,1 mill. kroner høyere enn 

budsjettert. Veksten fra 2016 var på 5,2 prosent. Prognosen for skatteinntektene per 

utgangen av august var et positivt avvik på 15 mill. kroner.  

Kommunens kostnader til inntektsutjevning som ble 3,7 mill. kroner høyere enn 

budsjettert må sees sammen med skatteinntekter fra formues- og inntektsskatt. 

Økningen i inntektsutjevning skyldes at Nittedals skatteinntekter for 2017 var god 

sammenliknet med landet.  Netto ble økningen i skatteinntekter mot budsjett 22,4 mill. 

kroner når det tas hensyns til inntekstutjevningen.  

Figuren under viser vekst i skatteinntekter for kommunene i Oslo og Akershus fra 2016.  

 

Nittedal kommunes vekst i skatteinntekter var noe lavere enn gjennomsnittet i Akershus 

(5,9 prosent) og gjennomsnittet på Nedre Romerike (6,3 prosent).   

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skriver følgende om skatteveksten:  

«Selv om størstedelen av effekten knyttet til tilpasning til skattereformen ble tatt ut gjennom 

høye utbytter i 2015, var uttaket av utbytte relativt høyt i 2016. Høyere utbytte enn forventet i 

2016 har bidratt til skattevekst i 2017 gjennom ekstra innbetaling av forskuddsskatt og 

restskatt. Veksten i 2017 må ses som ekstraordinære inntekter og forventes ikke å påvirke det 

langsiktige inntektsnivået for kommunesektoren.» 
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Skatteinntektene for eiendomsskatt ble 49,0 mill. kroner, som budsjettert.  

Rammetilskuddet for kommunen ble 0,2 mill. kroner høyere enn budsjettert som følge 

av ekstratildeling av skjønnsmidler på slutten av året.  

Driftsutgifter  
Kommunens driftsutgifter var i 2017 26,5 mill. kroner høyere enn budsjettert.  

 

Avviket mot budsjett skyldes i hovedsak i en kombinasjon av økte kostnader til kjøp av 

varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon med 9,4 mill. kroner, kjøp av 

tjenester som erstatter tjenesteproduksjon med 9,3 mill. kroner og overføringer med 

11,0 mill. kroner.  

Avviket på linjen for «kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon» med 

9,4 mill. kroner utgjøres av en kombinasjon av flere avvik, de største er kostnader til 

honorarer/konsulenter/innleie av vikarer med 6,1 mill. kroner, transport med 1,7 mill. 

kroner og kjøp av matvarer med 2,2 mill. kroner. Avviket innen 

honorarer/konsulenttjenester/innleie av vikarer henger sammen med økte kostnader 

innen barnevern i forbindelse med kjøp av tiltak for hjemmeboende barn og barn på 

hybel med 1,5 mill. kroner over budsjett, kostnader til honorarer innen kultur i 

forbindelse med oppsetninger i Kulturverket Flammen med 0,7 mill. kroner og 

kulturskolen med 0,2 mill. kroner. I tillegg er det kostnader innen HFR knyttet til innleie 

av vikarer for å dekke opp for vakante stillinger med 2,8 mill. kroner, og kostnader innen 

kommunalteknikk som skyldes veivedlikehold med 1,9 mill. kroner. Innen transport 

knytter avvikene seg til skoleskyss med 0,9 mill. kroner og kostnader til transport av 

brukere med 0,5 mill. kroner mer enn budsjettert til kjøp av transporttjenester ved 

Beløp i mill. kroner

Regnskap 

2017

Justert 

budsjett

Avvik mot

justert 

budsjett

Regnskap 

2016

Avvik mot 

2016

Lønnsutgifter 680,0 677,5 2,5 642,7 37,3

Sosiale utgifter 181,6 185,0 -3,4 169,9 11,7

Kjøp av varer og tjenester som 

inngår

i tjenesteproduksjon 149,9 140,6 9,4 134,9 15,0

Kjøp av tjenester som erstatter

tjenesteproduksjon 498,2 488,9 9,3 456,6 41,6

Overføringer 85,1 74,0 11,0 73,3 11,8

Avskrivinger 28,5 30,0 -1,5 27,5 1,0

Fordelte utgifter -20,9 -20,2 -0,7 -19,7 -1,2

Sum driftsutgifter 1 602,3 1 575,8 26,5 1 485,2 117,1
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Stammen aktivitetssenter. Merforbruket knyttet til matvarer skyldes i hovedsak økte 

kostnader innen institusjon med 0,7 mill. kroner og innen grunnskolene med 0,6 mill. 

kroner i tillegg til flere mindre avvik.  

Avviket på linjen «Kjøp tjenester som erstatter tjenesteproduksjon» som er 9,3 mill. 

kroner over budsjett skyldes i hovedsak en kombinasjon av økte kostnader til «kjøp av 

tjenester fra andre» med 9,2 mill. kroner og «kjøp av tjenester fra staten» med 1,7 mill. 

kroner. «Kjøp av tjenester fra andre kommuner» har et mindreforbruk på 1,9 mill. 

kroner som kommer til fradrag fra merforbrukene. Økningen i «kjøp av tjenester fra 

andre» skyldes i hovedsak økte kjøp innen tildelingsenheten med 7,6 mill. kroner som 

skyldes kjøp av tjenester fra private, private institusjoner og private avlastningstilbud. I 

tillegg er det avvik knyttet til felles skole med 1,3 mill. kroner som knytter seg til særlig 

tilrettelagt undervisning. Økte kostnader i «kjøp av tjenester fra staten» skyldes i 

hovedsak barnevern med kostnader til opphold i statlige barnevernsinstitusjoner med 

1,3 mill. kroner over budsjett. Mindreforbruket innen «kjøp av tjenester fra andre 

kommuner» skyldes en kombinasjon av mindre kjøp av avløpstjenester fra Oslo 

kommune med 2,2 mill. kroner og et mindreforbruk innen barnehager med 1 mill. 

kroner på grunn av færre Nittedalsbarn i barnehager i andre kommuner enn 

budsjettert.  Avviket innen kjøp av avløpstjenester har sin motpost i mindre inntekter 

innen avløp.  

Avviket knyttet til «overføringer» med 11,0 mill. kroner henger sammen med  økte 

kostnader til mva kompensasjon på 16,7 mill. kroner, økte overføringer til private med 

3,6 mill. kroner som reduseres av mindreforbruk knyttet til sentral avsetning for 

lønnsoppgjør som ble 5,0 mill. kroner lavere enn budsjettert og pensjon som ble 3,9 mill. 

kroner lavere enn budsjettert. Avviket knyttet til mva kompensasjon må sees i 

sammenheng med tilsvarende inntekt omtalt under driftsinntekter. Overføringer til 

private ut over budsjett skyldes i hovedsak merforbruk på sosialhjelp med 3,1 mill. 

kroner.  

Enhetenes avvik mot budsjett 
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Oversikten viser at enhetene totalt har et merforbruk på 6,4 mill. kroner mot budsjett, 

dette skyldes sektor for helse og velferd som har et merforbruk på 14,5 mill. kroner og 

sektor for oppvekst og utdanning som har et merforbruk på 2,8 mill. kroner. Sektor miljø 

og samfunnsutvikling har et mindreforbruk på 6,1 mill. kroner mot budsjett mens sektor 

for stab og støtte har mindreforbruk på 4,7 mill. kroner. 

Regnskap 2017 Justert budsjett Avvik Regnskap 2016

HELSE OG VELFERD*

KOMMUNALSJEF HELSE OG OMSORG 33 582 604 33 989 336 -406 732 10 663 059

ENHET FOR HELSE 0 0 0 44 390 330

TILDELINGSENHETEN 44 873 613 37 455 488 7 418 125 60 130 410

ENHET FOR PSYKISK HELSE/RUS 21 562 215 22 286 100 -723 885 0

ENHET FOR NAV 33 811 143 32 852 500 958 643 32 568 983

ENHET FOR INSTITUSJON 113 356 011 112 411 701 944 310 96 383 251

ENHET FOR HJEMMETJENESTER, FORBYGGING OG 

REHABILITERING
72 667 673 68 817 200 3 850 473 76 845 266

ENHET FOR TILRETTELAGTE TJENESTER 92 245 138 90 098 242 2 146 896 91 632 873

ENHET FOR BOLIG OG TILFLYTTING 4 574 604 4 275 400 299 204 0

SUM HELSE OG VELFERD 416 673 001 402 185 967 14 487 034 412 614 172

OPPVEKST OG UTDANNING

ENHET FOR PPT 15 152 790 15 393 404 -240 614 12 792 086

FELLES SKOLE/SFO 5 777 077 2 598 610 3 178 467 7 393 734

ENHET FOR BARNEHAGER OG FOREBYGGENDE 

TJENESTER 237 197 816 239 542 174 -2 344 358 223 156 910

ENHET FOR BARNEVERN 41 380 478 41 375 151 5 327 42 980 776

ENHET FOR KULTUR 37 603 661 38 188 381 -584 720 31 538 071

KOMMUNALSJEF OPPVEKST OG UTDANNING 4 815 490 5 036 800 -221 310 4 916 127

GRUNNSKOLENE 327 082 240 324 122 849 2 959 391 316 132 430

SUM OPPVEKST OG UTDANNING 669 009 552 666 257 369 2 752 183 638 910 134

MILJØ OG SAMFUNN

KOMMUNALSJEF MILJØ OG 

SAMFUNNSUTVIKLING 5 757 488 6 377 400 -619 912 5 758 054

ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA 11 795 499 15 494 643 -3 699 144 7 102 866

ENHET FOR KOMMUNALTEKNIKK 36 250 814 38 146 200 -1 895 386 33 803 212

TEKNISKE TJENESTER SELVKOST - 

KOMMUNALTEKNIKK 0 13 600 -13 600 1

TEKNISKE TJENESTER SELVKOST - PLAN, BYGG, 

GEODATA 90 659 0 90 659 1 442 549

SUM MILJØ OG SAMFUNN 53 894 460 60 031 843 -6 137 383 48 106 682

STAB OG STØTTE

ENHET FOR ADMINISTRASJON 15 264 498 16 517 341 -1 252 843 15 363 973

ENHET FOR ØKONOMI 12 488 128 13 375 000 -886 872 13 263 193

ENHET FOR IKT 13 304 717 14 776 300 -1 471 583 12 488 712

ENHET FOR HR (Human resources) 14 939 352 15 717 669 -778 317 14 163 645

ENHET FOR KOMMUNIKASJON OG 

SAMFUNNSKONTAKT 21 672 765 21 998 304 -325 539 18 629 820

SUM STAB OG STØTTE 77 669 460 82 384 614 -4 715 154 73 909 343

SUM 1 217 246 473 1 210 859 793 6 386 680 1 173 540 331

* Sektor for helse og velferd har i 2017 foretatt betydelige omorganiseringer, dette medfører at det ikke 

er sammenliknbarhet på enhetsnivå mot 2016. 
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Mer om større avvik innen sektor for helse og velferd 

Enhet for tildeling sitt merforbruk på 7,4 mill. kroner mot budsjett skyldes økte 

kostnader til kjøp av tjenester fra andre med 7,5 mill. kroner over budsjett.  Bakgrunnen 

for dette er 6 mill. kroner knyttet til økte vedtak og økte priser for heldøgns plasser og 

1,6 mill. kroner knyttet til økte vedtak og økte priser for brukerstyrt personlig assistent.  

Enhet for HFR sitt merforbruk mot budsjett på 3,9 mill. kroner skyldes i hovedsak økte 

kostnader til innleie av vikarer med 2,8 mill. kroner, samtidig som kommunen har fått 

0,3 mill. kroner mindre enn budsjettert til fastlønnstilskudd for fysioterapeuter på grunn 

av omlegging av regler og mindre sykelønnsrefusjon enn budsjerttert med 0,5 mill. kr.  

Kostnadene til innleie av vikarer henger sammen med vakante stillinger i enheten.  

Enhet for tilrettelagte tjenester har et merforbruk på 2,1 mill. kroner mot budsjett, dette 

skyldes i hovedsak økte lønnskostnader med 1,9 mill. kroner som har sammenheng med 

høyere aktivitet enn budsjettert på Nittedal avlastningssenter.  

Enhet for institusjon har et merforbruk på 0,9 mill. kroner mot budsjett som i hovedsak 

skyldes lavere sykelønnsrefusjoner enn budsjettert med 0,8 mill. kroner samtidig som 

lønnskostnadene ligger på budsjett.  

Enhet for NAV har merforbruk på 1,0 mill. kroner i forhold til budsjett, dette skyldes i 

hovedsak sosialhjelpskostnader til bo- og husleieutgifter som er 2,8 mill. kroner over 

budsjett. Denne merkostnaden dempes av lavere lønnskostnader enn budsjettert med 

1,0 mill. kroner og økte refusjoner (sykelønnsrefusjoner og refusjoner fra staten) på 0,8 

mill. kroner over budsjett.  

Mer om større avvik innen sektor for oppvekst og utdanning 

Sektoren har et merforbruk samlet på 2,8 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette består i 

hovedsak av merforbruk innen felles skole/SFO med 3,2 mill. kroner, grunnskolene med 

3,0 mill. kroner fratrukket mindreforbruk i enhet for barnehager og forebyggende 

tjenester med 2,3 mill. kroner og enhet for kultur med 0,6 mill. kroner.   

Grunnskolenes samlede merforbruk på 3,0 mill. kroner i forhold til budsjett skyldes i 

hovedsak merforbruk på lønnskostnader på totalt 3,4 mill. kroner, samtidig som 

sykepengerefusjoner er 2,1 mill. kroner over budsjettert. I tillegg er det flere andre 

mindre avvik mot budsjett.   

Merforbruket innen felles skole/SFO på 3,2 mill. kroner skyldes en kombinasjon av 

merforbruk på SFO med 0,7 mill. kroner og andre felleskostnader på skoleområdet med 

2,5 mill. kroner. Merforbruket innen felleskostnader skyldes i hovedsak en kombinasjon 
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av merforbruk på skoleskyss med 0,7 mill. kroner, kostnader knyttet til fosterhjemsbarn 

i andre kommuner med 1,9 mill. kroner samt kostnader til alternativ opplæringsarena 

på 1,3 mill. kroner over budsjett.  

Mindreforbruket i enhet for barnehager og forebyggende tjenester i forhold til budsjett 

på 2,3 mill. kroner skyldes flere forhold. Vakanser og høyere sykepengerefusjon enn 

budsjettert har et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner. Samtidig er det mindre kostnader 

for barn fra Nittedal som går i barnehage utenfor kommunen og høyere inntekter for 

flere barn fra andre kommuner i Nittedalsbarnehagene som tilsammen har et 

mindreforbruk på 1,7 mill. kroner. Likebehandling av private barnehager har et 

mindreforbruk på 0,3 mill. kroner. Til fradrag fra dette kommer merforbruk knyttet til 

søskenmoderasjon for barn i private barnehager med 1 mill. kroner.   

Mindreforbruket i enhet for kultur på 0,6 mill. kroner skyldes en kombinasjon av flere 

mindre avvik der de største er mindreforbruk på annet forbruksmaterielle på 0,2 mill. 

kroner og avgifter/gebyrer på 0,2 mill. kroner. Mindreforbruket i enheten inkluderer et 

mindreforbruk for Kulturverket Flammen med 0,3 mill. kroner mot budsjett, noe som 

innebærer en netto driftskostnad for Kulturverket Flammen i 2017 på 4,6 mill. kroner.  

Mer om større avvik innen sektor for miljø og samfunnsutvikling 

Sektor for miljø og samfunnsutvikling har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 6,1 

mill. kroner, dette er en kombinasjon av mindreforbruk på 3,7 mill. kroner i enhet for 

plan, byggesak og geodata, mindreforbruk på 0,6 mill. kroner på 

kommunalsjef/fellesområdet og et mindreforbruk på enhet for kommunalteknikk med 

1,9 mill. kroner.  

Avviket på enhet for plan, byggesak og geodata med 3,7 mill. kroner er knyttet til mindre 

konsulentkostnader enn budsjettert med 1,9 mill. kroner, lavere lønnskostnader som 

følge av vakante stillinger med 1,0 mill. kroner og refusjoner knyttet til sentrumsutvikling 

som var 0,4 mill. kroner høyere enn budsjettert. Mindreforbruket innen 

konsulentkostnader skyldes mindre fremdrift enn budsjettert på planlagte prosjekter.  

Innen enhet for kommunalteknikk skyldes mindreforbruket på 1,9 mill. kroner mot 

budsjett i hovedsak 1 mill. kroner i mindre betaling til Nedre Romerike Brann og 

Redning som følgen av et overskudd i dette selskapet i 2016 kombinert med mindre 

kostnader til strøm og høyere inntekter knyttet til gravemeldinger enn budsjettert med 1 

mill. kroner. 
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Mindreforbruket på fellesområdet/kommunalsjef er knyttet til lavere kostnader til 

digitalisering av byggesaksarkivet enn budsjettert med 0,5 mill. kroner som følge av 

lavere aktivitet enn forutsatt.  

Mer om større avvik innen sektor for stab og støtte 

Sektor for stab og støtte sitt mindreforbruk på 4,7 mill. kroner skyldes i hovedsak 

mindreforbruk i enhet for IKT med 1,5 mill. kroner, enhet for administrasjon med 1,3 

mill. kroner, enhet for økonomi med 0,9 mill. kroner og enhet for HR med 0,8 mill. 

kroner.   

Mindreforbruket i enhet for IKT skyldes i hovedsak en kombinasjon av mindre kostnader 

til lisenser/serviceavtaler på 0,6 mill. kroner og besparelse på lønnskostnader på 1,6 mill. 

kroner pga vakante stillinger. Til fradrag kommer økte kostnader til konsulenter med 1,1 

mill. kroner som må sees i sammenheng med vakansene i enheten.  

Mindreforbruket i enhet for administrasjon skyldes mindreforbruk innen lønn med 1 

mill. kroner som følge av vakant stilling og mindre godtgjøring til folkekevalgte som følge 

av færre avholdte møter enn budsjettert.  I tillegg har det vært et mindreforbruk knyttet 

til kurs med 0,4 mill. kroner.  

Mindreforbruket i enhet for økonomi skyldes lavere kostnader til kemner med 0,7 mill. 

kroner, mens innen enhet for HR skyldes mindreforbruket i hovedsak 

opplæringskontoret for lærlinger med 0,6 mill kroner og ubrukte IA midler med 0,4 mill. 

kroner. 

Finans 
Driftsregnskapet viser at netto finanskostnader i 2017 utgjorde 3,9 mill. kroner, dette er 

4,1 mill. kroner bedre enn budsjettert.  
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Avviket fra budsjett skyldes en kombinasjon av lavere bokførte renteutgifter med 1,9 

mill. kroner kombinert med økte renteinntekter på 1,7 mill. kroner. Økningen i 

renteinntekter skyldes høyere innskudd i bank enn budsjettert, dette er blant annet 

knyttet til ubrukte lånemidler.  

Lavere rentekostnader enn budsjettert skyldes lavere lånerenter enn budsjettert 

kombinert med at lånopptakene for året er gjennomført senere i året enn forutsatt.  

Tabellene under viser realisert avkastning på finansplasseringer solgt i løpet av 2017 

som har gitt en regnskapsført avkastning i 2017 på 0,3 mill. kroner.  

 

Kommunen har ved utgangen av 2017 ikke lenger noen plasseringer i verdipapirer.  

I henhold til finansreglementet blir det utarbeidet en egen årsrapport for finans for 

2017.  

Lånegjeld 
Kommunens totale lånegjeld inkludert videreformidlingslån økte med 124,2 mill. kroner 

fra 2016 til 1253,4 mill. kroner. Videreformidlingslån for videre utlån til kommunens 

innbyggere økte med 64 mill. kroner og utgjør nå 204 mill. kroner. Kommunen har tatt 

opp 70 mill. kroner i startlån til videreformidling i 2017, forskjellen mellom nye 

Finansutgifter (inkl. finans i enhetene) 
Beløp i mill. kroner

Regnskap
2017

Justert
budsjett

Avvik 
regnsk./

Just. budsj.
Regnskap

2016
Renteutgifter og låneomkostninger 24,3 26,2 -1,9 16,8
Tap på finansiell instrumenter 0,0 0,0 0,0 0,0
Avdragsutgifter 46,3 46,7 -0,4 45,9
Utlån 0,2 0,1 0,1 0,3

Sum finansutgifter 70,8 73,0 -2,1 62,9

Finansinntekter
Beløp i mill. kroner

Regnskap
2017

Justert
budsjett

Avvik 
regnsk./

Just. budsj.
Regnskap

2016
Renteinntekter og utbytte 34,2 32,5 1,7 34,9
Gevinst finansielle instrumenter 0,3 0,0 0,3 0,6
Mottatte avdrag på utlån 32,4 32,5 -0,1 32,2

Sum finansinntekter 66,9 64,9 2,0 67,7
Resultat eksterne finanstransaksjoner -3,9 -8,1 4,1 4,8

Oversikt over verdipapirer 

solgt 2017

Beløp i 1000 kr Kjøpsverdi Salgsverdi

Realisert 

gevinst/ tap  

siden kjøp

Realisert 

gevinst/ tap  

i år

Holberg Likviditet 20 22 739 26 944 4 205 329
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låneopptak i Husbanken til videreformidling og økt utestående skyldes 

avdragsbetalinger.  

 

 
 

Kommunen tar opp lån med både fast og flytene rente og benytter også 

rentebytteavtaler for å binde renten på deler av de lån som har flytende rente. Dette er i 

tråd med kommunens finansreglement. Ved utgangen av 2017 har kommunen 

rentebinding på mer enn ett år for 57 prosent av lånene, dette er en nedgang fra 77 

prosent ved utgangen av 2016. Gjennomsnittsrenten for kommunens låneportefølje er 

1,9 prosent ved utgangen av 2017, dette er en nedgang på 0,1 prosentpoeng siden 

utgangen av 2016. Referanserenten for 2017 (6 måneders NIBOR + 1 prosentpoeng) 

utgjorde 2,0 %, kommunens lånevilkår er dermed 0,1 prosentpoeng bedre enn dette for 

året 2017.  

 

Kommunen har som i 2016 også i 2017 hatt fokus på å redusere refinansieringsrisikoen.  

Refinansieringsrisiko er riskoen for at lån som forfaller ikke kan refinasieres, eller 

refinansieres til høy rente. Reduksjon av denne innebærer å fordele låneforfall i tid både 

mellom år og tidspunkt for låneforfall innen det enkelte året.  

Figuren under viser når kommunens investeringslån forfaller og må refinansieres fordelt 

på år perioden 2018-2046. Linjen viser status ved utgangen av 2016, mens stolpene 

viser status ved utgangen av 2017. I 2018 forfaller investeringslån til 272,7 mill. kroner 

som må refinansieres, mens kommunen ikke har noen låneforfall i 2019 per 31.12.2017. 

 

Beløp i mill. kroner 2017 2016

 Kommunens samlede lånegjeld 1 253,4 1 129,2

 Herav:  

 Obligasjonslån, flytende rente 0,0 243,5

 Obligasjonslån, fast rente 402,3 272,3

 Kommunalbanken, fast rente 473,2 473,2

 Kommunalbanken, flytende rente 123,5 0,0

 SEB sertifikatlån 50,3 0,0

 Husbanken, ordinære lån flytende 

rente 0,2 0,2

 Delsum investeringslån 1 049,5 989,2

 Husbanken, videreformidlingslån, 

flytende rente 204,0 140,0
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Videreformidlingslån fra Husbanken er ikke inkludert i figuren da dette er lån som ikke 

refinansieres på samme måte som investeringslånene og dermed ikke har 

refinansieringsrisiko.  

For ytterligere detaljer vises det til egen årsrapport for finansforvaltning for 2017.  

Investeringer 
Oversikten under viser kommunens brutto investeringer, utlån, avdrag på lån og 

avsetninger i øvre del av tabellen og finansieringen av investeringene i nedre delen av 

tabellen.  
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Investeringene er finansiert med tilgjengelige midler uavhengig av fordeling av 

finansieringsmidler på prosjekter i budsjettet i tråd med presiseringer og veileder fra 

departementet. I desember 2017 vedtok kommunestyret overføring av bevilgning og 

tilhørende finansiering til 2018 etter prognose på forbruk i 2017.  

 

Investeringer i anleggsmidler har et merforbruk på 10 mill. kroner over budsjett. 

Overtagelse av vei, vann og avløp i henhold til utbyggingsavtaler er regnskapsført med 

16 mill kroner, dette er det ikke budsjett for. Til fradrag fra dette kommer mindreforbruk 

på andre investeringer med 6 mill. kroner under justert budsjett.  

 

Avviket på linjen for utlån og forskutteringer på 22,6 mill. kroner gjelder redusert behov i 

Nittedal-eiendom KF for finansiering av byggeprosjektene pr 31/12 med 10 mill. kroner. 

Behov for Husbankmidler til videreutlån økte i løpet av året, kommunestyret vedtok i 

oktober å ta opp ytterligere 20 mill. kroner til dette formålet. Restmidler er 13 mill. 

kroner ved årsskiftet, ubrukte lånemidler benyttes i 2018.  

 

Avdrag på lån er 3,5 mill. kroner høyere enn budsjettert, dette skyldes økte avdrag på 

startlån i Husbanken. 

 

Regnskap Regnskap Regnskap Justert    Avvik

Beløp i mill. kroner 2015 2016 2017 budsjett kroner

2017

INVESTERINGER

Investeringer i anleggsmidler 47,6 82,3 105,6 95,6 10,0

Utlån og forskutteringer 206,9 218,3 167,1 189,7 -22,6

Kjøp av aksjer og andeler 34,1 2,8 3,0 3,2 -0,2

Avdrag på lån 3,7 22,5 6,5 3,0 3,5

Avsetninger 5,6 5,0 24,4 14,0 10,4

Årets finansieringsbehov 298,0 330,8 306,7 305,5 1,2

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 197,8 260,9 213,7 210,4 3,3

Inntekter fra salg av anleggsmidler 2,7 0,1 2,2 0,4 1,8

Tilskudd til investeringer 6,3 10,6 40,4 25,7 14,7

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 7,2 16,6 24,1 7,0 17,1

Andre inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kompensasjon for merverdiavgift 2,2 8,6 7,8 9,3 -1,5

Sum ekstern finansiering 216,1 296,8 288,2 252,8 35,4

Overført fra driftsregnskapet 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

Bruk av avsetninger 81,6 33,7 18,5 52,7 -34,2

Sum finansiering 298,0 330,8 306,7 305,5 1,2

Udekket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Avviket på linjen for avsetninger på 10,4 mill. kroner gjelder ekstraordinære innfridde 

startlån fra kunder med 9 mill. kroner og 1,4 mill. kroner som gjelder innbetaling fra 

Gjerdrum kommune ved inntreden i NRV IKS. Ekstraordinære innfridde statrtlån fra 

kunder er totalt avsatt med 13 mill. kroner for innbetaling til Husbanken i 2018. 

 

Bruk av lånemidler gjelder finansiering av investeringer både i kommunen og Nittedal-

eiendom KF og finansiering av utlån av startlån. Sum avvik er 3,3 mill. kroner for mye 

bruk av lån ifht til budsjett. Ser man på bruk av lån til investeringer er overskridelsen 

15,8 mill kroner, finansieringen skulle vært utført med bruk av disposisjonsfond. Feilen 

ble oppdaget etter at regnskapet var overlevert til revisjonen. Administrasjonen ønsket å 

rette opp feilen, men revisor fremholder at det ikke har noen betydning da det finnes 

ubrukte lånemidler i rengskapet. Revisjonens syn på en korreksjon er «… at dette kan 

rettes opp på 2018-regnskapet ved å øke bruk av disposisjonsfondet og redusere bruk av 

lånemidler tilsvarende.»  

 

Tilskudd til investeringer viser en merinntekt på 14,7 mill kroner. Avviket skyldes i 

hovedsak utbyggingsavtaler hvor utbygger bekoster vei, vann og avløp. Nittedal 

kommune har overtatt anleggene vederlagsfritt, men må bokføre overtakelsen brutto, 

dvs. både kostnad og tilskudd.  

 

Avviket for mottatte avdrag og refusjoner viser en merinntekt på 17,1 mill. kroner som 

skyldes ekstraordinære innbetalinger av startlån med 9 mill. kroner over budsjett og 7 

mill. kroner i refusjoner over budsjett som skyldes Skedsmo kommunes andel av 

investeringsprosjektet «Avløp ut av bygda». 

 

Bruk av avsetninger avviker fra budsjett med 34,2 mill kroner. Dette er et resultat etter 

ekstern finansiering, behovet er lavere enn budsjett. Avviket må sees i sammenheng 

med kommentaren om bruk av lån over.  

 

Kommuneplanmål egenkapitalandel for investeringer 

Figuren under viser egenkapitalandel for investeringer for årene 2015-2017 og vedtatt 

egenkapitalandel i handlingsplanperioden 2018-2021. Som det fremgår ble faktisk 

egenkapitalandel for investeringer 59 prosent i 2015, 18 prosent i 2016 og 34 prosent i 

2017.  Budsjettert egenkapitalandel i handlingsplanperioden er i henhold til 

kommuneplanmålet 25 prosent  
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Prosjektoversikt investeringer 

Under vises tabell over investeringer per prosjekt for 2017:  

 
 

Beløp i kr
Kostnads-

ramme

Regnskapsført 

tidligere år

Regnskap 

2017

Sum 

regnskapsført

Justert 

budsjett 

2017

Avvik justert 

budsjett - 

regnskap 2017

31141 KIRKE - GRESSKLIPPER 125 000 0 125 000 125 000 125 000 0

31155 TRÅDLØST NETTVERK (WLAN) 200 000 0 290 666 290 666 291 000 334

31166 IKT-NETTVERK, UTSKIFTING AV NETTVERKSKOMPONENTER 1 812 500 153 294 19 325 172 619 113 000 93 675

31167 UTSKIFTING AV SERVERE OG LAGRINGSDISKER 6 525 000 3 045 648 1 129 919 4 175 567 1 000 000 -129 919

31169 REDUNDANS PÅ KRITISKE NETTVERKSKOMPONENTER 975 000 874 368 0 874 368 101 000 101 000

31171 OPPGRADERING AV OFFICE PROGRAMVARE 500 000 0 0 0 0 0

31172 HAKADAL KAPELL - OMBYGGING 610 000 0 0 0 0 0

32212 BÆRBARE PC'ER TIL SPESPED-UNDERVISNING 250 000 0 244 513 244 513 250 000 5 487

32222 OPPRUSTING SKOLENES UTEOMRÅDE INKL LEKEAPPARATER 3 100 000 1 727 053 405 106 2 132 159 424 000 18 894

32230 IKT I SKOLEN; datautstyr, skoleadm.system, feide og 

prosjektledelse
4 700 000 2 266 773 430 229 2 697 002 433 000 2 771

32231 IP-TELEFONI I SKOLENE, utstyr og kabling 1 500 000 1 104 696 302 582 1 407 278 300 000 -2 582

32232 KIRKEBY SKOLE, INVENTAR OG IKT-UTSTYR TIL NYE KLASSEROM 600 000 187 901 15 738 203 639 0 -15 738

32234 DIGITAL UTVIKLING OPPVEKST OG UTDANNINGSSEKTOREN 11 750 000 0 5 464 633 5 464 633 5 500 000 35 367

32303 NYE ÅNEBY BARNEHAGE - INVENTAR 2 000 000 1 578 408 421 830 2 000 238 422 000 170

32304 IKT I KOMMUNALE BARNEHAGER 656 250 449 853 199 133 648 986 206 000 6 867

32305 OPPRUSTING AV BARNEHAGENES UTEOMRÅDER 2016-2018 1 875 000 625 591 629 283 1 254 874 625 000 -4 283

32505 SELVBETJENT BIBLIOTEK, merking og selvbetjeningsenhet 1 535 000 1 191 304 340 000 1 531 304 340 000 0

32506 KULTURHUS, INVENTAR 4 468 750 3 703 450 765 299 4 468 749 765 300 1

33002 IKT-UTSTYR SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG 2 000 000 482 802 322 164 804 966 500 000 177 836

33205 KVALIFISERINGSSENTER - NAV 2 500 000 1 296 779 866 973 2 163 752 903 000 36 027

33422 VELFERDSTEKNOLOGI 15 237 000 6 302 578 4 313 678 10 616 256 4 881 000 567 322

33423 DØLI 12 SYKEHJEMSPLASSER - INVENTAR 4 500 000 1 349 665 2 733 207 4 082 872 3 150 000 416 793

33424 SPESIALUTSTYR TIL REHABILITERINGSAVD DØLI 312 500 229 657 73 041 302 698 83 000 9 959

33603 INVENTAR MYRVEIEN BOSENTER 162 000 0 49 687 49 687 162 000 112 313

36201 REHABILITERING AVLØP 0 0 0 0 0 0

36203 REHABILITERING VANN 0 0 0 0 0 0

36204 VEILYS pålegg ombygging ti l  målte anlegg 7 775 000 6 383 063 723 120 7 106 183 426 000 -297 120

36206 TRAFIKKSIKRING 0 0 295 346 295 346 1 260 000 964 654

36207 MASKINFORVALTNING - TRANSPORTMIDLER 3 000 000 0 2 390 000 2 390 000 3 000 000 610 000

36226 VAREBIL VANN-AVLØP 320 000 0 268 000 268 000 268 000 0

36242 BREDEUTVIDELSE TJERNSLIA 300 000 82 713 0 82 713 0 0

36245 AVLØPSHÅNDTERING "UT AV BYGDA" 340 700 000 7 307 727 18 877 458 26 185 185 13 753 000 -5 124 458

36260 OVERVÅKIN OG STYRING AV VANN- OG AVLØPSSTASJONER 4 300 000 2 470 278 138 293 2 608 571 545 000 406 707

36273 UTSTYR SAMFERDSEL 400 000 0 373 828 373 828 400 000 26 172

36291 VANNLEDNING STASJONSVEI/BERGET 750 000 388 234 243 706 631 940 0 -243 706

36293 VANN OG AVLØP MOLSTADVN/RYGGEVANNSVN 14 700 000 9 786 283 3 388 443 13 174 726 3 413 000 24 557

36313 STØYSKJERM I BRENNAVEIEN 4 582 000 0 75 872 75 872 2 582 000 2 506 128

36320 LAGER OG VERKSTED FOR MATERIALER TIL VANNFORSYNING, 

ombygging Hagen pumpestasjon
2 500 000 0 8 851 8 851 0 -8 851

36322 UTSKIFTING AV KVIKKSØLVARMATUR I VEILYS 4 375 000 4 303 828 18 125 4 321 953 29 000 10 875

36331 REHAB AVLØPSNETT RULSEVEIEN 1 500 000 3 234 824 286 414 3 521 238 300 000 13 586

36335 AKTIVITETSPARK I SENTRUM 312 500 0 0 0 0 0

36336 TURVEI I SENTRUM 8 325 000 299 106 548 906 848 012 500 000 -48 906

36337 VANN OG AVLØPSANLEGG BRANNFJELL 9 400 000 27 965 8 620 258 8 648 223 9 372 000 751 742

36338 GANG- OG SYKKELVEI R4 TIL KVERNSTUJORDET 1 600 000 0 0 0 0 0

36339 INTERNVEI RÅDHUSKVARTALET I OMRÅDEREGULERINGSPLAN 1 050 000 0 750 000 750 000 750 000 0

36340 RYGGA BRU, UTREDNING 500 000 97 220 0 97 220 0 0

36341 RULSE AVLØPSSTASJON 2 500 000 1 667 102 0 1 667 102 275 000 275 000

36343 SLORA AVLØPSSTASJON 2 500 000 1 823 545 241 126 2 064 671 241 000 -126

36347 REHAB AVLØPSNETT BIREKLUNDVN TIL SLATTUM RA 1 100 000 556 940 604 746 1 161 686 400 000 -204 746

36348 REHAB AVLØPSNETT HEGGEVEIEN 2 500 000 1 180 170 216 484 1 396 654 720 000 503 516

36349 REHAB AVLØPSNETT SLATTUM TERRASSE 1 500 000 1 089 695 279 005 1 368 700 410 000 130 995

36350 REHAB AVLØPSNETT SELJEVN (HAGAN/ULVERUD SKOLE) 1 870 000 158 514 578 123 736 637 1 161 000 582 877

36351 REHAB AVLØPSNETT SELJEVN/BIRKELUNDSVN 3 660 000 1 599 819 2 300 608 3 900 427 1 360 000 -940 608

36352 REHAB AVLØPSNETT HEGGEVN SØR 1 720 000 112 059 1 231 738 1 343 797 1 608 000 376 262

36353 REHAB AVLØPSNETT OMRÅDET V/LIHALLEN 1 150 000 107 280 603 129 710 409 1 043 000 439 871

36354 REHAB AVLØPSNETT SKYSETVN 700 000 426 942 50 332 477 274 273 000 222 668

36357 VANN OG AVLØPSANLEGG KIRKEBYLIA 18 300 000 0 102 317 102 317 100 000 -2 317
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Beløpet i tabellen over i kolonnen «Kostnadsramme» viser totalbudsjettet for det 

enkelte prosjektet sett over år. Kolonnen for «Regnskapsført tidligere år» viser hvor mye 

som er regnskapsført på det enkelte prosjekt til og med 2016, mens kolonnen 

«Regnskap 2017» viser hvor mye som er regnskapsført per prosjekt i 2017. Summen av 

disse to kolonnene fremkommer i kolonnen «Sum regnskapsført». Kolonnen for 

«Regnskap 2017» sammenliknes med «Justert budsjett 2017» og vises i kolonnen «Avvik 

justert budsjett – regnskap».  

Avvikene fra budsjett blir i hovedsak tatt hensyn til i sak om overføring av 

investeringsbudsjett fra 2017 til 2018 som behandles i kommunestyret i april 2018. 

Dette innebærer at prosjekter med merforbruk får mindre budsjett overført fra 2017 til 

2018 enn det som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2017 i sak 120/17 

overføring av investeringsbudsjett fra 2017 til 2018. Tilsvarende vil prosjekter med 

mindreforbruk få mer midler overført fra 2017 til 2018.  

Nittedal kommune har inngått avtaler om utbygging av Waage dam og parkanlegg. Avvik 

mot budsjett dekkes av tilskudd. Utbygging av vei, vann og avløp på Hellerudhaugen 

gjelder utbyggingsavtale hvor kommunen overtar anlegget vederlagsfritt. 

  

Beløp i kr
Kostnads-

ramme

Regnskapsført 

tidligere år

Regnskap 

2017

Sum 

regnskapsført

Justert 

budsjett 

2017

Avvik justert 

budsjett - 

regnskap 2017

36358 VENDHAMMER NYBORGVEIEN 1 500 000 0 578 434 578 434 1 500 000 921 566

36359 BIL TIL OPPMÅLINGSTJENESTEN 312 500 0 0 0 0 0

36360 GJELLERÅSEN AVLØPSSTASJON 2 500 000 0 2 784 685 2 784 685 2 500 000 -284 685

36361 LUNDE AVLØPSSTASJON 2 500 000 0 28 556 28 556 500 000 471 444

36362 TRAFIKKSIKRING - FORTAU ØVRE NYGÅRD 875 000 0 1 660 843 1 660 843 875 000 -785 843

36363 TRAFIKKSIKRING - FORTAU KORNINGSVN SNUPLASS 562 500 0 319 222 319 222 562 500 243 278

36364 WAAGE DAM - utbyggingsavtale 7 137 500 0 8 998 502 8 998 502 7 137 500 -1 861 002

36365 SKOLEMESTERVEIEN - utbyggingsavtale 3 000 000 0 0 0 0 0

36366 TRAFIKKSIKKERHET VED HAKADAL STASJON 13 500 000 0 0 0 0 0

36367 REHAB AVLØPSKUMMER 420 000 0 412 764 412 764 420 000 7 236

36368 PARKANLEGG V/WAAGE DAM F3 INKL TOALETTLØSNING 7 802 500 0 5 100 529 5 100 529 7 177 500 2 076 971

36369 OVERVANNSBARRIERE GLENNEVN 250 000 0 173 477 173 477 250 000 76 523

36370 KRYSS ELVETANGEN 2 500 000 0 1 279 986 1 279 986 1 363 000 83 014

36371 REHAB SPILLVANNSLEDNING NITTEDALSVN/SKYTTAVN 7 000 000 0 5 338 302 5 338 302 7 000 000 1 661 698

36372 REHAB AVLØP GLENNEVN/KROKVN 1 100 000 0 478 180 478 180 1 100 000 621 820

36373 REHAB KUMMER GLENNERUD 1 600 000 0 0 0 400 000 400 000

36380 HELLERUDHAUGEN etappe 1 - VEI 0 0 10 860 555 10 860 555 0 -10 860 555

36381 HELLERUDHAUGEN etappe 1 - VANN OG AVLØP 0 0 5 160 717 5 160 717 0 -5 160 717

36482 Skole Rotnes/Sørli-området/ IKT og inventar 7 250 000 7 051 538 50 000 7 101 538 50 000 0

T O T A L T 571 593 500 76 724 665 105 580 986 182 305 651 95 598 800 -9 982 186
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Balanse 

 
 

 

Over vises oversikt over balansen til kommunen, eiendeler, gjeld og egenkapital for 

årene 2015-2017. 

(Beløp i mill. kroner) 2017 % 2016 % 2015 %

AKTIVA - EIENDELER

Anleggsmidler:

Faste eiendommer 417,2 11,6 354,8 10,8 330,1 11,1

Utstyr, maskiner, transportmidler 85,4 2,4 80,3 2,4 59,2 2,0

Utlån 177,3 4,9 137,1 4,2 109,4 3,7

Konserninterne langsiktige fordringer 863,2 24,1 785,9 23,9 639,7 21,5

Aksjer og andeler 63,5 1,8 60,4 1,8 57,6 1,9

Pensjonsmidler 1258,6 35,1 1168,0 35,6 1150,4 38,7

Sum anleggsmidler 2865,1 79,9 2586,5 78,7 2346,3 78,9

Omløpsmidler:

Kasse, bank, post,sertifikater/aksjer 597,1 16,7 539,0 16,4 494,9 16,6

Kortsiktige fordringer (inkl. konserninterne) 59,1 1,6 92,1 2,8 63,0 2,1

Premieavvik 63,1 1,8 67,3 2,0 69,0 2,3

Sum omløpsmidler 719,3 20,1 698,4 21,3 626,9 21,1

SUM EIENDELER 3584,4 100,0 3284,9 100,0 2973,2 100,0

PASSIVA - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital:

Disposisjonsfond 280,7 7,8 213,2 6,5 175,7 5,9

Bundne driftsfond 68,0 1,9 68,2 2,1 71,7 2,4

Ubundne investeringsfond 7,5 0,2 1,5 0,0 7,9 0,3

Bundne investeringsfond 22,6 0,6 5,6 0,2 13,4 0,4

Endr. regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 7,6 0,2 7,6 0,2 7,6 0,3

Endr. regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -14,7 -0,4 -14,7 -0,4 -14,7 -0,5

Regnskapsmessig mindreforbruk 28,0 0,8 51,6 1,6 18,2 0,6

Udekket i investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kapitalkonto 139,6 3,9 95,8 2,9 105,9 3,6

Sum egenkapital 539,4 15,0 428,9 13,1 385,7 13,0

Gjeld:

Langsiktig gjeld:

Pensjonsforpliktelser 1559,8 43,5 1485,8 45,2 1428,1 48,0

Ihendehaverobligasjonslån 142,7 4,0 92,4 2,8 92,4 3,1

Sertifikatlån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Andre lån 1110,8 31,0 1036,9 31,6 837,9 28,2

Sum langsiktig gjeld 2813,3 78,5 2615,1 79,6 2358,4 79,3

Kortsiktig gjeld:

Kassakredittlån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Annen kortsiktig gjeld 186,0 5,2 190,3 5,8 169,6 5,7

Konsernintern kortsiktig gjeld 45,4 1,3 49,5 1,5 54,1 1,8

Premieavvik 0,4 0,0 1,1 0,0 5,4 0,2

Sum kortsiktig gjeld 231,8 6,5 240,9 7,3 229,1 7,7

Sum gjeld 3045,0 85,0 2856,0 86,9 2587,5 87,0

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3584,5 100,0 3284,9 100,0 2973,2 100,0

BALANSEN PR. 31.12.
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Netto premieavvik knyttet til pensjon er redusert med 3,5 mill. kroner fra 66,2 mill. 

kroner i 2016 til 62,7 mill. kroner i 2017.  

 

Årets premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift for kommunens pensjonsordninger er 8,1 

mill. kroner. Dette skal amortiseres over 7 år og vil således medføre høyere 

pensjonskostnader med 1,2 mill. kroner årlig de neste 7 årene. Amortisering av tidligere 

års premieavvik opparbeidet til og med 2016 utgjør 11,6 mill. kroner. Sammen med 

årets premieavvik på 8,1 mill. kroner medfører dette at netto bokført premieavvik i 

balansen har en reduksjon på 3,5 mill. kroner fra 2016 til 2017.  

 

Disposisjonsfond 
Oversikten under viser disposisjonsfond per 31.12 med gjenværende frie midler. 

Nederst i tabellen fremkommer størrelsen på de frie midlene på disposisjonsfondet, og 

hvor stort disse er i forhold til kommuneplanens mål om 5 prosent frie midler på 

disposisjonsfondet målt mot driftsinntektene. Kommunen har ved utgangen av 2017 frie 

midler på disposisjonsfond som tilsvarer 10,8 prosent av driftsinntektene, dette er en 

økning på 2,2 prosentpoeng fra nivået ved utgangen av 2016.  
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Økningen i de frie midlene på disposisjonsfondet fra 2016 til 2017 er på 44,9 mill. 

kroner.  

 

Kommuneplanmål frie midler på disposisjonsfond 

Figuren under viser utviklingen i frie midler på disposisjonsfond for perioden 2015-2021. 

Tallene for 2015-2017 er faktiske regnskapstall, mens tallene for 2018-2021 er hentet fra 

vedtatt handlingsplan. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2017 er ikke tatt med i disse 

tallene.  Utviklingen i nivået tar hensyn til budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond 

og budsjettert bruk av disposisjonsfond fra vedtatt handlingsplan. Som det fremgår vil 

de frie midlene på disposisjonsfond holde seg over kommuneplanmålet på 5 prosent 

også i året 2018, men faller ned under kommuneplanmålet fra og med 2019.   

 

DISPOSISJONSFOND

Ubrukte midler - beløp i kr 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Planlegging omsorgsleiligheter Mo/Rotnes 135 365 135 365 135 365

Risiko og sårbarhetsanalyse beredskap 106 775 0 0

Konsulenttjenester anbud pensjonsordning 300 000 0 0

Barn og unges kommunestyre 67 616 67 616 67 616

Sentrumsplanlegging 200 000 0 0

Regulering kirke/kulturhus Plan 400 000 0 0

Regnskap 2011 miljø-, klima- og energitiltak 1 487 540 1 487 540 1 114 840

Regnskap 2011 / 2013 idrettsformål 659 075 205 587 0

Regnskap 2015 / 2016 idrettsformål 0 0 899 103

Innføring eiendomsskatt, KST-sak 84/14 2 615 288 0 0

Regnskap 2014 FRINI 1 000 000 1 000 000 319 334

Regnskap 2016, kanalstrategi som sikrer god informasjon 0 0 400 000

Regnskap 2016, overgangskostnader DGI 0 0 5 000 000

Regnskap 2016, trafikksikkerhetstiltak herunder fartsreduserende tiltak 0 0 2 000 000

Regnskap 2016, hverdagsaktivitet og friluftsliv 0 0 2 000 000

Regnskap 2016, rehabilitering av dammer 0 0 2 000 000

Regnskap 2016, innovasjon innen kommunale tjenester 0 0 1 000 000

Regnskap 2016, Nordisk kulturfestival i 2018 0 0 275 000

Avsetning økonomirapport august 2017 sentralt arkiv 0 0 1 000 000

Avsetning økonomirapport august 2017 byggesaksarkiv 0 0 800 000

Investeringer:

Velferdsteknologi 5 000 000 500 000 0

Kulturhus 7 000 000 0 0

Regnskap 2016, egenkapital til støyskjerm i Brennavn 0 0 807 253

Regnskap 2016, inventar på sykehjem, kjøkken og boliger 0 0 780 313

Regnskap 2016, utsmykking av Kulturverket Flammen 0 0 500 000

Finansiering av investeringer 0 31 399 600 35 715 259

Frie midler 110 248 931 131 957 604 176 859 999

Sum 129 220 590 166 753 312 231 674 082

Frie midler på disposisjonsfond  i prosent av driftsinntekter 7,7 % 8,6 % 10,8 %
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Figuren under viser beregnet saldo for de frie midlene på disposisjonsfond basert på 

faktiske tall per 31.12.2017 kombinert med vedtatt budsjettert avsetning til og bruk av 

disposisjonsfond i handlingsplanperioden 2018-2021. Budsjettert bruk av  

disposisjonsfond er vedtatt for å nå 25 % egenkapitalandel for investeringer hvert år i 

perioden 2018-2021. Som figuren viser er det budsjettert med mer bruk av 

disposisjonsfond som egenkapital i investeringer enn det tilføres som følge av positive 

resultater i perioden.  

 

 
 

Figuren under viser den totale størrelsen på kommunens disposisjonsfond målt i prosent av 

driftsinntekter. Disposisjonsfondet som benyttes av KOSTRA i beregningene til figuren under 

inneholder alle fond som regnskapsmessig er definert som disposisjonsfond, for Nittedal 
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inkluderer dette hele disposisjonsfondet til kommunen samt premieavviksfondet,
kursreguleringsfondet og fond for avsetning til tap på garantier.

Nittedal har høyest disposisjonsfond målt i forhold til kommunens inntekter , og en økning fra
13,9 prosent i 2016 til 17,1 prosent i 2017. Dette henger sammen med gode netto driftsresultater
som har muliggjort avsetninger til disposisjonsfond. Økning av kommunens disposisjonsfond har
vært et bevisst valg for å kunne benytte dette som egenkapital i de store investeringene innen
oppvekst og utdanning og helse og velferd som kommunen står foran i perioden 2018 - 2025.
Størrelsen på disposisjonsfondet vil bli redusert i årene fremover som følge av store
in vesteringer med tilhørende bruk av egenkapital fra disposisjonsfondet som del av
finansieringen av disse.
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Analyse av nøkkeltall 
I de påfølgende avsnitt analyseres nøkkeltall for Nittedal kommune. Analysene gjøres 

med bakgrunn i KRS 6: Foreløpig standard – Noter og årsberetning. For å få et mest 

mulig rettvisende bilde av virksomheten korrigeres regnskapstallene for faktorer som 

forstyrrer bildet av kommunens økonomiske situasjon. Korreksjonene som gjøres er 

omtalt i forbindelse med hver enkelt tabell.  

 

I tillegg til egen utvikling er det tatt inn tall fra Kommune Stat Rapportering (KOSTRA) for 

sammenlikning mot andre kommuner. Tallene som vises i alle KOSTRA figurer er laget 

basert på foreløpige KOSTRA tall som ble publisert av SSB 15. mars 2018. 

 

Analyse av resultat 

Tabellen under viser kommunens netto driftsresultat. Netto driftsresultat korrigeres for 

netto inntektsføring av premieavviket knyttet til pensjon som regnskapsmessig føres 

som en inntekt, men som i realiteten vil være en fremtidig kostnad. Når det er korrigert 

for denne faktoren er netto driftsresultat for 2017 64,3 mill. kroner, noe som utgjør 3,9 

prosent. Tilsvarende tall for 2016 var 79,8 mill. kroner som utgjør 5,2 prosent. 

Fylkesmannens anbefaling til netto driftsresultat er minimum 3 % over tid, og 

kommuneplanens mål er 2,5 prosent. Kommunens netto driftsresultat korrigert for 

premieavvik for pensjon ligger over disse måltallene for årene 2015-2017.   

 

 
 

I tillegg til å vise historiske tall for netto driftsresultat er det i tabellen tatt med tallene for 

2018-2021 fra vedtatt handlingsplan for å vise den økonomiske utviklingen over tid. Som 

det fremgår av denne budsjetteres det med svakere økonomiske resultater i perioden 

fremover enn det som er realisert de siste årene.  

 

 
 

Faktiske regnskapstall for 2015- 2017 og budsjettall for 2018-2021 for netto driftsresultat 

er i figuren under satt opp mot fylkesmannens anbefaling om 3 prosent netto 

driftsresultat målt i forhold til driftsinntektene og kommuneplanens mål om 2,5 prosent. 

Både kommuneplanmålet og fylkesmannens anbefaling er oppnådd i årene 2015-2017, 

mens vedtatte budsjettall til sammenlikning ligger under anbefalingene for årene 2018-

2020 men oppnår kommuneplanmålet i 2021.  

Beløp i mill. kroner 2015 2016 2017

Netto driftsresultat 49,6 82,4 60,9

Årets inntekstførte premieavvik (inkl.aga) -2,6 12,4 8,1

Amortisering av tidligere års premieavvik (inkl. aga) 10,2 9,8 11,6

Korrigert netto driftsresultat 62,4 79,8 64,3

Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntekter 4,4 % 5,2 % 3,9 %

Netto driftsresultat  (tall i 1000 kr) 2015 2016 2017
Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Budsjett 

2020

Budsjett 

2021

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) 1 431 007 1 535 286 1 638 648 1 608 737 1 633 779 1 677 394 1 703 728

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 49 554 82 362 60 854 25 188 18 345 37 700 46 328

Netto driftsresultat i % 3,5 % 5,4 % 3,7 % 1,6 % 1,1 % 2,2 % 2,7 %
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Figuren under er KOSTRA tall som viser sammenlikning av netto drifts resultat i prosent
av driftinntekter mot andre kommuner.

Nittedal har hatt gode netto driftsresultater de siste tre årene og ligger for 2017
omtrent på nivået med sammenlikningskommunene på dette. Et godt netto
driftsresultat har vært et bevisst valg for å øke disposisjonsfondet og dermed muliggjøre
en egenkapitalandel av finansiering av investeringer i tråd med kommuneplanmålet for
dette på 25 prosent.

Egenkapitalandel

Egenkapitalandelen forteller hvor stor del av eiendelene som er finansiert av
ege nkapital. I tabellen under korrigeres egenkapitalen fra balansen for neste års
nedbetaling av vann, avløp og renovasjon ( VAR ) fond. På linjen for VAR - fond neste års
nedbetaling fremkommer det som er budsjettert påfølgende år.
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Egenkapitalandelen økte med 2 prosentpoeng fra 2016 til 2017. Det eksisterer ingen 

konkrete anbefalinger for kommuner til egenkapitalprosent, men kommunen har 

opplevd en positiv utvikling i denne de siste årene.  

 

Likviditet og arbeidskapital 

Arbeidskapitalen er et uttrykk for i hvilken grad man er i stand til å betale sine løpende 

forpliktelser/ kortsiktig gjeld. Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles 

likviditetsgrad.  

 

Kommunen velger å analysere to forskjellige likviditetsgrader:  

 

Likviditetsgrad 2 =  Mest likvide omløpsmidler / Kortsiktig gjeld  

Denne bør være større enn 1 

Likviditetsgrad 3 =  Betalingsmidler / Kortsiktig gjeld 

   Denne bør være større enn 0,3-0,5 

 

For å beregne mest likvide omløpsmidler tas det utgangspunkt i omløpsmidler fra 

balansen. Dette korrigeres for mottatte neste års budsjetterte avdrag på lån. 

Omløpsmidlene korrigeres også for premieavviket knyttet til pensjon. Premieavviket 

knyttet til pensjon ligger i balansen som et omløpsmiddel, men dette er en eiendel som 

ikke vil medføre noen innbetaling men vil være en fremtidig kostnad når denne 

amortiseres (kostnadsføres) i årene fremover. Mest likvide omløpsmidler benyttes i 

beregningen av likviditetsgrad 2.  

 

Kortsiktig gjeld fra balansen korrigeres med neste års avdrag på lån som ligger under 

langsiktig gjeld men reelt sett er kortsiktig gjeld. I tillegg legges VAR fond som skal 

tilbakebetales til innbyggerne gjennom lavere gebyrer i påfølgende år til i tallet. Den 

kortsiktige gjelden benyttes både i kalkylen for likviditetsgrad 2 og 3.  

 

For beregning av betalingsmidler er det satt opp kommunens likvider. I tillegg er det lagt 

til kommunens finansielle aktiva som vurderes å være raskt omsettelige, dette er 

aksjefondene og pengemarkedsfondene som kommunen eier på det aktuelle 

tidspunktet. Betalingsmidler brukes til å beregne likviditetsgrad 3. 

 

Egenkapital prosent 2015 2016 2017

Egenkapital 385,7 428,9 539,4

VAR fond neste års nedbetaling 5,2 8,1 7,2

Egenkapital eks. første års nedbetaling VAR 380,5 420,8 532,2

Egenkapital og gjeld 2973,2 3284,9 3584,5

Egenkapitalprosent 12,8 % 12,8 % 14,8 %
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Tabellen over viser at både likviditetsgrad 2 og 3 har svake økninger fra 2016 til 2017. 

Begge nøkkeltall ligger over anbefalingene for disse som er nevnt over.  

 

Under er kommunens arbeidskapital beregnet. Dette er definert som de mest likvide 

omløpsmidlene fratrukket kortsiktig gjeld. Den korrigerte arbeidskapitalen er økt fra 

2016 til 2017. Totalt sett må kommunens likviditet på bakgrunn av disse måltall anses å 

være god og har bedret seg fra i perioden 2015-2017.   

 

 
 

Utvikling i gjeld 

I oversikten under er gjeldsgraden til kommunen beregnet. Gjeldsgraden ser på 

forholdet mellom gjeld og egenkapital. Gjelden som er benyttet i utregningen er 

korrigert for 1. års avdrag av VAR fondet som skal tilbakeføres til innbyggerne gjennom 

reduserte gebyrer. VAR fondet ligger regnskapsmessig som en del av egenkapitalen. 

Tilsvarende er 1. års avdrag på VAR fondet trukket ut av egenkapitalen for å få et korrekt 

bilde av egenkapitalen. 

 

Beregning av mest likvide omløpsmidler 2015 2016 2017

Omløpsmidler - fra balansen 626,9 698,4 719,3

Mottatte neste års avdrag på lån 32,2 32,5 38,7

Premieavvik eiendel (inkl. aga) 69,0 67,3 63,1

Mest likvide omløpsmidler (til Likviditetsgrad 2) 590,1 663,5 695,0

Beregning av korrigert kortsiktig gjeld 2015 2016 2017

Kortsiktig gjeld - fra balansen 229,1 240,9 231,8

Neste års avdrag på lån 45,1 47,6 51,2

VAR fond til tilbakebetaling neste år 5,2 8,1 7,2

Korrigert kortsiktig gjeld (til Likviditetsgrad 2 og 3) 279,4 296,6 290,2

Beregning av betalingsmidler 2015 2016 2017

Kasse, bank 448,7 512,2 596,9

Aksjefond 0,0 0,0 0,0

Sertifikater (21220068) 0,2 0,2 0,2

Obligasjonsfond 46,0 26,6 0,0

Betalingsmidler til Likviditetsgrad 3 494,9 539,0 597,1

Likviditetsgrad 2 2,1 2,2 2,4

Likviditetsgrad 3 1,8 1,8 2,1

Arbeidskapital 2015 2016 2017

Mest likvide omløpsmidler 590,1 663,5 695,0

Kortsiktig gjeld 279,4 296,6 290,2

Korrigert arbeidskapital 310,7 366,9 404,8

Arbeidkapital i % av driftsinntekter 21,7 % 23,9 % 24,7 %
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Oversikten viser at gjeldsgraden var uendret fra 2015 til 2016 men falt til 2017. Det er 

ikke fastsatt noen anbefalinger for dette måltallet, men utviklingen er positiv. Vedtatt 

handlingsplan for 2018-2021 inneholder store investeringer og disse er vedtatt 

lånefinansiert i stor grad noe som vil påvirke dette forholdstallet negativt fremover.  

 

Figuren under viser beregnet utvikling i gjeldsgraden i perioden 2015 til 2021. Vedtatt 

handlingsplan 2018-2021 inkludert budsjettert låneopptak, budsjetterte avdrag på lån, 

avsetning til disposisjonsfond og bruk av disposisjonsfond som egenkapital i 

investeringer er lagt til grunn for bergningen. Bruk av disposisjonsfond er for å oppnå 25 

prosen egenkapitalandel for investeringer slik det er vedtatt i handlingsplan 2018-2021.    

 

Som det fremgår av figuren forventets gjeldsgraden å øke fra 5,7 til i underkant av 12 

frem til 2021.  

 

 
 

Figuren under viser netto lånegjeld i kr per innbygger for «kommunekonsernet» fra KOSTRA. 

Begrepet konsern innebærer at tallene som vises omfatter kommunen, kommunale foretak, 

interkommunale samarbeider og interkommunale selskap.  Netto lånegjeld er langsiktig gjeld 

(eks. pensjonsforpliktelse) fratrukket utlån av formidlingslån (Startlån) og ubrukte lånemidler. 

Gjeldsgrad 2015 2016 2017

Gjeld 2587,5 2856,0 3045,0

VAR fond til tilbakebetaling neste år 5,2 8,1 7,2

Gjeld inkl. første års tilbakebetaling VAR fond 2592,7 2864,1 3052,2

Egenkapital eks. første års nedbetaling VAR 380,5 420,8 532,2

Gjeldsgrad (gjeld/egenkapital) 6,8 6,8 5,7

0,0
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Nittedal hadde i 2015 en lånegjeld på 34 325 kr per innbygger, dette har økt med 21 prosent til
41 718 kr per innbygger i 2016 og videre med 7 prosents økning til 44 619 kr per innbygger i
2017 . Som figuren viser ligger Nittedal forts att lavest av sammenlikningskommunene i 2017, men
er den kommunen med høyest prosentvis vekst i gjeld i kr per innbygger av kommunene fra 2016
til 2017. Til sammenlikning har både Oppegård, Skedsmo og Lørenskog stabilisert sitt gjeldsnivå
fra 2016 til 2017 . Basert på Nittedals vedtatte investeringsnivå vil kommunens lånegjeld øke i
årene fremover, beregninger fra kommunens vedtatte handlingsplan for 2018 - 2021 forventer at
nivå på om lag 91 700 kr i 2021 for Nittedal.

Figuren under viser KOSTRA tallet nett o lånegjeld i prosent av driftsinntekter for
«kommunekonsernet». Begrepet konsern innebærer at tallene som vises omfatter kommunen,
kommunale foretak, i nterkommunale samarbeider og interkommunale selskap. Netto lånegjeld
er langsiktig gjeld (eks. pensjons forpliktelse) fratrukket utlån av formidlingslån (Startlån) og
ubrukte lånemidler.
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Nittedal ligger lavt på denne indikatoren med en relativ låneandel målt mot inntektene på i
overkant av 61 prosent i 2016 , denne har økt til 62,4 prosent i 2017. Til sam menlikning har både
Oppegård, Skedsmo og Lørenskog en reduksjon i sin relative gjeld til et nivå som er lavere enn
disse kommuenes nivå i 2015. Nittdal sammen med Ullensaker er kommunene som har vekst i
denne indikatoren av sammenlikningskommunene.

Figur en under viser hvor stor andel av kommunekonsernets gjeld (se definisjon over) målt i
forhold til driftsinntektene som må dekkes av kommunekonsernet selv. Tallet er hentet fra
KOSTRA. Med ikke - renteeksponert gjeld menes gjeld der rentekostnadene dekkes via gebyrer
(VAR området), rentekompensasjonsordninger eller renteinntekter på utlån (Startlån).

Indikatoren er derfor en indikasjon på hvor stor del av gjelden som kommunekonsernet må
dekke rentekostnadene på selv, og dermed også hvor følsom kommuneøkonomien er for
renteendringer.
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Nittedal ligger som det fremgår lavt på denne og er dermed kommunen som er minst utsatt for
renteendringer , men er den eneste kommunen av sammenlikningskommunene som har vekst i
denne indikatoren fra 43,4 prosent i 201 6 til 44,5 prosent i 201 7. Indikatoren viser ikke hvor stor
andel av den renteeksponerte gjelden som har fastrente. Fastrente bidrar til å redu sere denne
risikoen gjennom å få større forutsigbarhet for rentekostnadene. Nittedal er den eneste
kommunen som har fått økt risiko i perioden, og som følge av store låneopptak i årene fremover
til investeringer der kommunen selv må dekke rentekostnadene v il denne fortsette å øke i
handlingsplanperioden 2018 - 2021.

Iverksatte og planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard og betryggende
kontroll

Antikorrupsjon

Rådmannen har i 201 7 videreført ambisjonen om systematisk arbeid for å forhindre og
foreby gge korrupsjon i Nittedal kommune.

Rådmannen gir punktvis rapportering på følgende forhold:

1 . Prosesser

Kommunen har fortsatt sitt arbeid med å avvikle omgang med kontanter. Hovedregelen

i kommunen er nå at det ikke skal utveksles kontanter i forbindelse med handel. De

virksomheter som er unntatt fra dette, har særlige behov knyttet til opplæring av for

ekse mpel brukere, for å gjøre brukerne mer selvstendig i hverdagen.
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Bruken av eHandel og eFaktura er stadig økende. Tilbudet av tjenester og artikler 

gjennom digitale flater har økt – samtidig som storkundefordeler er innarbeidet 

gjennom sentrale avtaler. De fleste produkter som anskaffes i kommunen er gjort 

tilgjengelig via netthandel. 

 

Hjemmeboende som får praktisk bistand, gjennomfører nå handel i all hovedsak ved 

hjelp av nettbrett, etterfulgt av levering av varer på bopel.  

 

Systemet for håndtering av brukermidler i samlokaliserte boenheter er lagt om, slik at 

sannsynligheten for misligheter er redusert. 

 

Kommunen har innført et artikkelregister for datautstyr, slik at utlevering av lett 

omsettelig datamateriell registreres på person og lokasjon. 

 

2. Avvik 

I 2017 ble det rapportert et avvik. Saken ble behandlet som en personalsak. Kommunen 

fulgte også opp overfor leverandøren.  

 

3. Opplæring 

Kommunen har fortsatt sin opplæring gjennom kommuneskolen og e-læringskurset 

som skal gjennomføres av alle nyansatte. 

 

Kompetanse 

Avdeling for innkjøp har veilednings- og kontrollplikt med alle innkjøp som 

gjennomføres i kommunen. Kommunestyret vedtok nytt økonomireglement i januar 

2017. I dette ble det innarbeidet krav til at innkjøpsavdelingen skal kvalitetssikre alle 

anskaffelser over nasjonal terskelverdi før utlysning. Det er også presisert at 

rammeavtaler skal benyttes og økonomisjef har fått fullmakt til å stoppe anskaffelser 

som dersom denne strider mot lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

 

Gjennom Nedre Romerike innkjøpssamarbeid (NRI) er det opprettet en rekke regionale 

innkjøpsavtaler. NRI er å anse som et kompetansesenter på innkjøp.  

 

Ved revidering av økonomireglementet er det også innarbeidet et nytt avsnitt om 

antikorrupsjon. Her fremgår det at kommunen skal ha et bevisst forhold til situasjoner 

der korrupsjon kan forekomme og kommunens ansatte skal bevisstgjøres gjennom de 

etiske retningslinjene, opplæring innen antikorrupsjon og fokus på temaet i 

ledersamlinger. Kommunen har videreført e-læringsprogrammet innen antikorrupsjon 

som alle ansatte skal gjennomføre. Dette opplæringsprogrammet er et refleksjons- og 

holdningsprogram, som har overføringsverdi for de fleste typer stillinger i kommunen. 
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Gjennomførte forvaltningsrevisjoner på områder av betydning for kommunens tillit og 

omdømme 

I desembermøtet behandlet kontrollutvalget i sak 38/17 eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon – Strandveien 1 AS. Selskapskontrollen er gjennomført med 

grunnlag i plan for selskapskontroll 2017-2020. Problemstillingene i denne 

undersøkelsen var i planen dels en følge av eierskapskontrollen i 2015 og dels forhold 

kontrollutvalget ønsket undersøkt i tillegg. Rapporten var derfor inndelt i to hoveddeler; 

en del som er etterkontroll av tidligere eierskapskontroll og en del som er 

forvaltningsrevisjon. Revisjonens konklusjon innen eierskapskontroll er at selskapet per i 

dag driver innenfor de rammer som er definert av eierne ved utvikling av eiendommen 

Strandveien 1. Når det gjelder forvaltningsrevisjon ble følgende problemstillinger 

gjennomgått - Problemstilling 1: I hvilken grad er det foretatt risikovurderinger ved 

beslutning om utviklingen av eiendommen? Revisjonen viser til at det ikke er tatt opp lån 

i selskapet. Den nåværende tomteverdi bygger på verdivurdering av to eksterne 

selskaper. Etter revisjonens syn er det først ved valg av fremtidig utviklingsstrategi for 

eiendommen at selskapet må fatte beslutning med substansiell iboende risiko. 

 

Problemstilling 2:  

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

offentlige anskaffelser?  

b) Hvis så er tilfellet; har selskapet betryggende internkontroll for å sikre etterlevelse  

av reglene?  

 

Revisjonen viser til at selskapet har innhentet betenkninger om forholdet til  

regelverket om offentlige anskaffelser både fra Advokatfirmaet Gille og  

Advokatfirmaet Mageli. Begge konkluderer med at Strandveien 1 AS ikke er omfattet  

av anskaffelsesregelverket.  

 

Problemstillingen om selskapet har betryggende internkontroll for å sikre etterlevelse  

av anskaffelsesreglene er dermed ikke aktuell.  

 

Problemstilling 3: Har selskapet foretatt en vurdering av sin skatteplikt? I tilfelle er  

denne formidlet/forankret hos styret og eierne?  

 

Revisjonen viser til at det er innhentet en betenkning fra Advokatfirmaet Kluge og en  

bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten. Det vises videre til at skattespørsmålet  

er formidlet til både styret og eierne.  

 

Kontrollutvalget har også bestilt forvaltningsrevisjonsprosjektene «Byggesaksbehandling 

– selvkost», «Forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike 

Krisesenter IKS», «Sosial dumpring og styring av investeringsprosjekter i Nittedal 

kommune» i 2017. Disse prosjektene vil først bli ferdigstilt i 2018.  
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Redegjørelse for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling 

Årsverk, fordelt på stillinger og kjønn    

Tekst 2017 2016 2015 

Antall årsverk 1002 958 898 

Antall ansatte 1217 1175 1112 

Antall kvinner 990 961 918 

% andel kvinner 81 % 82 % 81 % 

Antall menn 227 214 194 

% andel menn 19 % 18 % 18 % 

Antall kvinner ledende stillinger 21 22 20 

% andel kvinner i ledende stillinger 64 % 65 % 67 % 

Antall menn i ledende stillinger 12  12 10 

% andel menn i ledende stillinger 36 % 35 % 33 % 

        

        

Fordeling heltid/deltid 

       

Tekst 2017 2016 2015 

Antall deltidsstillinger 470 470 440 

% andel kvinner i deltidsstillinger 87 % 87 % 89 % 

% andel menn i deltidsstillinger 13 % 13 % 11 % 

 

 

 

I 2017 er det behandlet opprettelse av 22,55 årsverk i medbestemmelsesutvalget ( MBU) 

Dette fordeler seg på 12,35 årsverk i sektor for helse og omsorg, 6,2 årsverk i sektor for 

oppvekst og utdanning, 3 årsverk i sektor for miljø og samfunnsutvikling og 1 årsverk i 

stab og støtte.  

 

I tillegg til dette kommer opprettelse og nedleggelse av årsverk innenfor de vedtatte 

budsjettrammer i grunnskolene, barnehagene og flyktningetjenesten som ikke er 

behandlet i MBU da fullmakt til disse endringene i bemanningen er videredelegert til de 

respektive enhetslederne. 

 

På toppen av dette kommer endring i årsverk og antall ansatte utover det som er 

behandlet i MBU som følge av at når det tas inn vikar av ulike årsaker som for eksempel 

ved sykdom, permisjoner og/eller vakante stillinger vil både den fastansatte og vikaren 

inngå i tellingen. Dette medfører en ytterligere økning i antall ansatte og årsverk. 

 

På skolen er det en liten økning, mens i SFO er bemanningen redusert.  I enhet for 

hjemmetjenester og forebyggende er det en markant økning (29). Årsaken til det skyldes 

nyopprettede stillinger og langtidsfravær utover 40 dager.  
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Det er videre opprettet 3 nye ansvar i 2017. Ansvar 2315 med 5 stillinger, ansvar 3102 

med 1 stilling og ansvar 3235 med 4 stillinger (det er noen ansatte som er overført fra 

tidligere ansvar). Langtidsfraværet er på 4,3 % og utgjør ca 52 personer. Av disse er nok 

en del satt på fastlønn med i tellingen.  

 

Rekruttering 

I aml § 14-3 fremkommer det at deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor 

at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Nittedal kommune har fokus på 

andelen ansatte som innehar deltidsstillinger og målsettingen er å øke andelen 

heltidsstillinger. Kommunen har etablert ønsketurnus i enkelte enheter i håp om at det 

kan oppleves som et gode for ansatte i Nittedal kommune.  

 

Nittedal kommune tok inn nye lærlinger også i 2017, og har lærlinger i hhv. 

helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og lærling i IKT-servicefaget.  

 

I et samarbeid mellom sektor Helse og velferd og administrasjonen, ble prosjektet «Ung 

i jobb» gjennomført også i 2017. Kommunen rekrutterte ungdom i alderen 15 til 17 år til 

sommerjobb. Interessen var overveldende og kommunen kunne tilby 10 ungdommer 

sommerjobb ved våre institusjoner i 4 uker.  

 

Nittedal kommune mener at det er viktig å jobbe for likestilling på flere ulike arenaer 

samtidig for på den måten å ha fokus på inkludering, og unngå diskriminering. Det er 

viktig å fremme mangfold og likestilling i arbeidslivet. Diskriminering og likestilling 

handler ikke bare om kjønn, men også om etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering, 

politisk og religiøst livssyn og alder. Her må både det private og offentlige ta et større 

ansvar å sikre likebehandling ved for eksempel rekruttering og lønnsfastsetting. I 

arbeidslivet må det også sikres større grad av likebehandling med hensyn til muligheter 

og oppgaver uavhengig av kjønn og etnisitet. Likelønn for kvinner og menn er ikke et 

mål om lik lønn for alle, men at lønn skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn 

og at urimelige lønnsforskjeller basert på kjønn ikke kan aksepteres. 

 

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor for 2017 viser at det er utfordringer knyttet til 

å rekruttere ledere til alle nivå. I tillegg har vi erfart noen utfordringer knyttet til å 

rekruttere enkelte yrkesgrupper som allmennlærer, sykepleier, vernepleier og 

ingeniører.  

 

Etikk og felles verdigrunnlag 

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte og folkevalgte i kommunen. 

Formålet med Nittedal kommunes etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis og 

definere felles standarder for alle ansatte og folkevalgte i Nittedal kommune. 

 

Som ansatt i Nittedal er man ansvarlig for å være med på å bygge og bevare et godt 

omdømme gjennom blant annet å etterleve kommunens verdier redelighet, raushet og 

respekt. Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det 
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verdigrunnlaget som gjelder i organisasjonen.  For å gi disse ordene et reelt innhold, tas 

de opp som tema i ulike sammenhenger som enhetsledermøter og møter som 

gjennomføres i de enkelte enhetene. Verdiene er også gitt en sentral plass i 

lederutviklingen. Verdiene er også tema i rekrutteringssammenheng og i ulik 

personaloppfølging.  Verdiene inngår også i lederavtalen, driftsavtalen samt i vedtatt 

arbeidsgiverpolitikk. Enhet for HR har utarbeidet dilemmakort til hjelp for ledere og 

ansatte slik at de kan gjennomføre gode samtaler omkring hverdagsdilemmaer. Lederne 

oppfordres til å gjennomføre samtaler om hverdagsdilemmaer i personalmøter med 

egne ansatte.   

 

Kommunen har i tillegg et godt innarbeidet og godt kjent varslingssystem. Det ble i 2017 

gjennomført to obligatoriske varslingskurs for ansatte i kommunen.  

 

 

Kompetansehevende tiltak 

 

1) Felles skolering 

Nittedal kommune arrangerer en rekke felles kurs og samlinger for å sikre felles 

lederplattform blant ansatte og ledere. Nittedal kommune arrangerer 

enhetsledersamlinger («Lederinspirasjon») en gang i måneden. Her inviteres også ofte 

avdelingsledere. Målet med disse møtepunktene er å sikre en enhetlig plattform for 

ledelse. I 2017 ble det gjennomført flere ledersamlinger for avdelingsledere og 

enhetsledere i kommunen hvor ulike tema som blant annet transformasjonsledelse, 

digitalisering, endringsledelse, kommuneplan, stressmestring, beredskap og psykisk 

helse ble satt på dagsorden. 

 

Våren og høsten 2017 ble «Kommuneskolen» gjennomført. Kommuneskolen er et ledd i 

å skolere og trygge ledere og andre ansatte i deres roller som henholdsvis leder og 

ansatt. Kommuneskolen inneholder introduksjonsdag for nyansatte medarbeidere og 

ledere, spesifikke kurs gjennom året og en oppfølgingsrutine med opplæringsplan for 

både medarbeidere og ledere. Det har også vært holdt ulike kurs for lederne innen HR 

og HMS relaterte temaer.  Det ble gjennomført to varslingskurs i 2017. 

Utover det som gjennomføres av utviklingstiltak av sektor stab og støtte skjer det også 

mye utvikling sektorvis.  

 

2) Oppvekst og utdanning 

I sektor oppvekst og utdanning er flere lærere i gang med videreutdanning som en del 

av satsingen «Kompetanse for kvalitet». De aller fleste tar fag som er prioritert i 

satsingen, matematikk, norsk og engelsk, men med et klart flertall på matematikk. I 

tillegg tar noen studier i lesing og skriving og spesialpedagogikk.  

 

Det er opprettet nettverk mellom barneskolene sonevis og for de tre ungdomsskolene 

på tvers. Alle nettverkene ble startet opp i november og desember 2016 og er videreført 

i 2017.  
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Det er flere skoleledere som tar utdanning i skoleledelse på BI.  

 

Det er også skolering og faglig påfyll i de øvrige enhetene i sektoren.  

 

 

3) Helse og velferd 

Sektor for helse og velferd har hatt fokus på å bygge en kompetanseorganisasjon. 

Rådgiver og fagsjefer sitter i et kompetanseutvalg som møtes månedlig.  Enhetene har 

kompetansekartlegginger og lager årlig opplæringsplaner. 

 

Lederutdanning i helse- og omsorg 

Et lederprogram i regi av Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for 

omstilling i kommunene (RO) (nasjonalt oppdrag fra Helsedirektoratet): Praktisk 

lederopplæring for de kommunale helse- og omsorgstjenestene- 7 moduler. Hver modul 

består av to samlinger over to dager. Det er mulig å avslutte lederopplæringen med 

eksamen som gir studiepoeng.  

 

ABC-opplæringen  

ABC-opplæringen er virksomhetsintern kompetanseutvikling for helse- og 

omsorgstjenestene i kommunene. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike 

fagområder, tverrfaglige ABC-grupper og halvårlige fagseminar. 

 

 

Særskilt om sykefravær 

Sykefravær for 2017 for Nittedal kommune og Nittedal Eiendom KF har et overordnet 

mål om at sykefraværet ikke skal overstige 6,8 %. Det gjennomsnittlige sykefraværet for 

Nittedal kommune er 7 % for 2017. Det gjennomsnittlige sykefraværet for Nittedal 

Eiendom KF er 9,4 %, som er en økning fra 2016 på 2,6 prosentpoeng. 

 

 

Nittedal kommune har iverksatt mange målrettede tiltak som et ledd i å få ned 

sykefraværet: 

 

1) I januar ble det gjennomført møter med alle enheter for å lage både lokal og 

overordnet plan for HMS og bruk av BHT gjennom året. 

 

2) IA - dagene har hatt fokus på helsefremmende arbeidsplasser, risikovurdering, og 

gode omstillingsprosesser samt lovpålagte HMS kurs. 

 

3) Kommuneskolen holdes fast hvert halvår for nyansatte og nye ledere. 

 

4 ) Helsemotivatorer og forflytningsveiledere har hatt oppfølgingssamlinger for å holde 

inspirasjonen og kompetansen oppe. 
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Gjennom 2017 har det vært jobbet målrettet med å redusere sykefraværet både 

gjennom å forebygge at ansatte blir syke, og å få sykemeldte raskere tilbake i jobb. Det 

er stor vilje til tilrettelegging i Nittedal kommune, og ledere strekker seg langt for å få 

dette til.  

 

Tilretteleggingsutvalget 

Det har vært 89 møter i Tilretteleggingsutvalget der vanskelige sykefraværssaker har 

vært diskutert, og vi har hatt 2 ansatte på arbeidsutprøving i andre avdelinger/enheter. 

Friskliv bedrift prosjekt er startet for å bistå ansatte med høyt fravær til bedre helse og vi 

fortsetter det jevne arbeidet ute i avdelingene i kommunen. 

 

Fordeling mellom egenmeldt og legemeldt fravær i 2017 

 

 

 

 

Sykefravær fordelt på kjønn pr. kvartal i Nittedal kommune 

 

 Kvinner Menn 

1. kvartal 2017 8,9 % 4,4 % 

2. kvartal 2017 7,7 % 4,1 % 

3. kvartal 2017 5,2 % 2,8 % 

4. kvartal 2017 8,7 % 3,2 % 

Totalt 2017 7,8 % 3,7 % 

 

Sykefravær fordelt per måned 

 

Måned Jan feb mars april mai juni Juli aug sept okt nov des snitt 

2013 9,1 8,4 8 8 8 7,3 3,6 5,2 7,9 7,7 8,6 7,8 7,5 

2014 8,7 9,4 9,6 8,6 8,4 7,2 4,1 5,5 6,7 7,5 8,5 8,1 7,8 

2015 9 10,2 7,5 7,6 6,9 6,3 2,6 5,1 5,9 7,2 7,7 7,2 7,1 

2016 8 8,8 6,6 7,7 7 5,4 3,4 5 5,9 7,1 8 7,9 7 

2017 8,8 8,3 6,9 7 7,5 6,4 3,1 4,5 6,5 6,7 8,3 7,8 7 

 

Enhetene rapporterer at de har videreført arbeidet fra tidligere år med 

oppfølgingssamtaler, dialogmøter, utarbeider oppfølgingsplaner, tilrettelegger arbeidet, 

har fokus på jobbrotasjon, lederstøtte, gjennomfører kurs i blant annet 

forflytningsteknikk, arbeidsmiljøseminar, benytter bedriftshelsetjenesten og 

gjennomfører sosiale tiltak.  

 

Egenmeldt Legemeldt Totalt 

1,1 5,8 7 
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Nittedal kommune er en IA-virksomhet. Det innebærer et ekstra ansvar for å 

tilrettelegge arbeidet for ansatte med redusert arbeidsevne. Ny avtale ble signert i 2014 

for perioden 2014-2018. IA- avtalen er et trepartssamarbeid mellom regjering, 

arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.  

 

Nittedal kommune samarbeider tett med bedriftshelsetjenesten Synergi Helse AS. 

Enhetslederne blir årlig (januar måned) invitert til et HMS møte med BHT og enhet HR 

hvor man går igjennom utfordringer og ønsker for bistand i de ulike enhetene. Det 

oppleves å være økende kompetanse hos enhetsledere innen bruk av BHT og andre 

tiltak for å forebygge sykefravær. Disse kartleggingsmøtene gir oss en oversikt for 

hvordan BHT bistand skal fordeles i Nittedal kommune, og hvordan man skal jobbe 

overordnet med sykefravær gjennom året. Man avklarer satsningsområder på bakgrunn 

fra tilbakemeldinger fra enhetslederne, føringer fra arbeidstilsynet og avgjør på 

bakgrunn av det hvilke kurs som skal tilbys, hvilke kartlegginger som skal gjennomføres 

og ikke minst; sørger for at vi overholder lov og avtaleverk. Forslag til handlingsplan 

behandles i AMU.  

 

Erfaringen med bedriftshelsetjenesten Synergi Helse AS, er gjennomgående positiv. 

Leverandøren er svært proaktiv både på konsernnivå, og ute i enhetene. 

 

I følge Nittedal kommunes HMS-håndbok skal alle enheter rapportere på HMS ved 

utgangen av året. Alle enhetsledere har mottatt elektronisk skjema for rapportering i 

samråd med lokale verneombud, og 26 av 26 enheter har rapportert. Rapporten viser at 

enhetene totalt sett jobber systematisk med HMS, og har god kontroll på rutiner og 

prosedyrer for å sikre gode og trygge arbeidsplasser i Nittedal kommune. Det er en 

bevissthet rundt hva man trenger av kompetanse og videreutvikling. Det har i 2017 vært 

fokus på å forebygge fravær hos ansatte med lettere psykiske lidelser, krise og 

stressmestring, det å stå i endring og omstilling samt risikovurdering med fokus på vold 

og trusler. 

 

AKAN  

Kjennskap til AKAN og det AKAN kan tilby av kurs og lederstøtte er enhetene i Nittedal 

kommune godt kjent med. Alle oppgir at de ansatte har kjennskap til dette, samtidig 

som det alltid kan repeteres mer og er planlagt på HMS-siden lokalt og i møter i 2017.  

Ingen enheter har i 2017 ansatte inne i et individuelt AKAN opplegg. 

 

Røykfri kommune 

Nittedal kommune ble en røykfri kommune per 01.08.17. I det ligger det at ansatte ikke 

har anledning til å røyke eller benytte e-sigaretter i arbeidstiden. Ansatte har ikke 

anledning til å snuse eller bruke lignende tobakksprodukter i møte med brukerne. 
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Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap  

 
 

Regnskapsskjema 1A - Drift Regnskap 2017
Justert budsjett 

2017

Opprinnelig 

budsjett 2017
Regnskap 2016

Skatt på inntekt og formue -740 249 040 -714 175 000 -714 175 000 -703 515 530

Ordinært rammetilskudd -479 321 353 -482 733 000 -481 284 000 -469 672 565

Skatt på eiendom -49 023 354 -48 950 000 -45 950 000 -34 086 712

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0

Andre generelle statsti lskudd -49 058 587 -49 053 588 -35 416 800 -33 557 080

 - herav ti lskudd i  sektorene skjema 1B 44 287 598 44 287 588 30 650 800 27 739 984

Sum frie disponible inntekter -1 273 364 736 -1 250 624 000 -1 246 175 000 -1 213 091 903

Renteinntekter og utbytte -34 188 952 -32 450 670 -26 364 000 -34 852 967

 - herav renteinntekter i  sektorene skjema 1B 729 141 36 670 0 624 049

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -328 519 0 0 -619 806

Mottatte avdrag interne lån (Nittedal-eiendom KF) -32 313 000 -32 313 000 -32 313 000 -32 071 000

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 24 313 256 26 192 763 26 542 763 16 773 568

 - herav renteutgifter i  sektorene skjema 1B -3 489 002 -4 296 671 -4 296 671 -2 538 575

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Avdrag på lån 46 288 067 46 674 000 47 624 000 45 859 530

Netto finansinnt./utg. 1 010 991 3 843 092 11 193 092 -6 825 201

Til dekning av tidl igere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 88 307 026 88 298 228 25 109 520 53 556 174

 - herav ubundne avsetninger i  sektorene skjema 1B -1 800 000 -1 800 000

Til bundne avsetninger 13 795 769 9 653 064 80 400 11 867 975

 - herav bundne avsetninger i  sektorene skjema 1B -13 802 576 -9 653 064 -80 000 -11 821 176

Bruk av tidl igere regnsk.m. mindreforbruk -51 552 708 -51 552 708 0 -18 191 775

Bruk av ubundne avsetninger -5 829 172 -6 000 789 -681 189 -4 014 053

 - herav ubundne avsetninger i  sektorene skjema 1B 1 359 082 1 530 789 681 189 2 654 053

Bruk av bundne avsetninger -11 918 216 -14 573 782 -9 759 371 -12 773 371

 - herav bundne avsetninger i  sektorene skjema 1B 11 918 216 14 573 782 9 759 371 12 773 371

Netto avsetninger 30 477 421 30 475 520 25 109 920 34 051 198

Overført ti l investeringsregnskapet 4 614 0 0 364 409

 - herav overført til  investeringsregnskap i  sektorenes 

skjema 1B
0 0 0 -359 478

Til fordeling drift -1 241 871 710 -1 216 305 388 -1 209 871 988 -1 185 860 975

Korrigert for overordnede inntekter/utgifter ført direkte 

i enheter

Drift på sentral post i  finansområdet -15 796 364 -16 878 000 -16 678 000 -47 135 373

Drift på sentral post ti l leggsbevilgninger 2 950 284 12 080 665 24 406 000 -83 946

Drift på sentral post ti lskudd/avsetninger -3 480 805 -2 726 070 -2 353 000 -3 838 916

Til fordeling drift -1 258 198 595 -1 223 828 793 -1 204 496 988 -1 236 919 210

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 230 151 659 1 223 828 793 1 204 494 058 1 185 366 506

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -28 046 936 0 -2 930 -51 552 704



12/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Nittedal kommune - 15/00144-18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Nittedal kommune : Årsregnskap 2017 Nittedal kommune

 
Nittedal kommune Årsregnskap 2017         Side 3 
 

Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap        

 
 

  

Regnskapsskjema 1B - Drift Regnskap 2017
Justert budsjett 

2017

Opprinnelig 

budsjett 2017
Regnskap 2016

HELSE OG VELFERD 416 673 002 402 185 967 397 094 001 412 614 172

OPPVEKST OG UTDANNING 669 009 552 666 257 369 657 872 069 638 910 136

MILJØ OG SAMFUNN 53 894 460 60 031 843 55 899 043 48 106 681

STAB OG STØTTE 77 669 460 82 384 614 80 959 945 73 909 343

TILSKUDD TIL EKSTERNE 12 905 185 12 969 000 12 669 000 11 826 174

SUM 1 230 151 659 1 223 828 793 1 204 494 058 1 185 366 506
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Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskap 

 
 

Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskap   

 
 

Regnskapsskjema 2A - investeringsbudsjett Regnskap     2017
Justert budsjett 

2017

Opprinnelig 

budsjett 2017
Regnskap     2016

Investeringer i anleggsmidler 105 580 982 95 598 800 153 853 000 82 284 760

Utlån og forskutteringer 167 124 147 189 705 000 122 672 000 218 303 810

Kjøp av aksjer og andeler 3 030 131 3 200 000 3 200 000 2 827 056

Dekning av tidl igere års udekket 0 0 3 000 000 0

Avdrag på lån 6 511 090 3 000 000 0 22 466 927

Avsetninger 24 417 699 14 000 000 0 4 959 850

Årets finansieringsbehov 306 664 049 305 503 800 282 725 000 330 842 403

Bruk av lånemidler -213 677 435 -210 375 900 -233 813 000 -260 915 971

Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 209 900 -430 000 -430 000 -60 000

Tilskudd til investeringer -40 406 534 -25 708 000 -20 112 000 -10 589 803

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -24 059 672 -9 315 960 -6 680 000 -16 589 081

Kompensasjon for merverdiavgift -7 830 080 -7 000 000 -3 000 000 -8 623 665

Andre inntekter -7 700 0 0 0

Overført fra driftsregnskapet -4 614 0 0 -364 409

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -18 468 114 -52 673 940 -18 690 000 -33 699 474

Sum finansiering -306 664 049 -305 503 800 -282 725 000 -330 842 403

Udekket/udisponert 0 0 0 0

Regnskapsskjema 2B investering Regnskap     2017
Justert budsjett 

2017

Opprinnelig 

budsjett 2017

Regnskap        

hittil i år

Til investeringer i anleggsmidler fra 2A 105 580 982 95 598 800 153 853 000 82 284 760

Fordelt slik:

Inventar og utstyr administrative støtteenheter 0 0 0 0

IKT-investeringer 1 439 910 1 505 000 2 200 000 8 350 996

Inventar og utstyr oppevekst og utdanning 9 268 346 9 315 300 4 875 000 15 035 006

Inventar, utstyr, transportmidler og IKT helse og 

velferd
7 491 777 8 776 000 2 920 000 10 727 005

Inventar, utstyr og transportmidler mil jø og samfunn 0 0 312 500 3 391 017

Investeringer vann, avløp og renovasjon 52 994 146 48 912 000 119 720 000 31 676 173

Investeringer samferdsel 18 746 897 11 247 500 7 837 500 4 557 782

Investeringer fri luftsområder 14 647 937 14 815 000 15 252 500 0

Investeringer kirkeformål 125 000 125 000 735 000 7 250 000

Investeringer i bygg 866 973 903 000 0 1 296 779

Sum investeringer 105 580 986 95 598 800 153 852 500 82 284 758
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Økonomisk oversikt, driftsregnskapet  

 

Økonomisk oversikt - drift
Regnskap          

2017

Justert budsjett 

2017

Opprinnelig budsjet 

2017

Regnskap i fjor 

2016

Driftsinntekter

Brukerbetalinger 57 086 082 55 302 528 53 426 335 52 383 737

Andre salgs- og leieinntekter 111 404 045 108 739 262 108 674 212 102 392 515

Overføringer med krav ti l  motytelse 146 928 312 115 193 205 74 323 107 134 679 167

Rammetilskudd 479 321 353 482 733 000 481 284 000 469 672 565

Andre statlige overføringer 49 058 587 49 053 588 35 416 800 33 557 080

Andre overføringer 5 578 178 5 546 988 5 319 000 4 999 397

Skatt på inntekt og formue 740 249 040 714 175 000 714 175 000 703 515 530

Eiendomsskatt 49 023 354 48 950 000 45 950 000 34 086 712

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 1 638 648 951 1 579 693 571 1 518 568 454 1 535 286 702

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 679 975 915 677 494 845 644 524 723 642 684 334

Sosiale utgifter 181 612 396 185 017 560 174 666 217 169 931 626

Kjøp av varer og tj som inngår i  tj.produksjon 149 915 882 140 554 148 125 654 798 134 923 450

Kjøp av tjenester som erstatter tj .produksjon 498 241 844 488 915 646 489 800 602 456 629 485

Overføringer 85 050 807 74 043 167 72 255 379 73 283 014

Avskrivninger 28 466 783 30 000 000 30 000 000 27 457 579

Fordelte utgifter -20 942 957 -20 208 900 -18 522 388 -19 744 042

Sum driftsutgifter 1 602 320 670 1 575 816 465 1 518 379 331 1 485 165 446

Brutto driftsresultat 36 328 281 3 877 106 189 123 50 121 256

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 34 188 952 32 450 670 26 364 000 34 852 967

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 328 519 0 0 619 806

Mottatte avdrag på utlån 32 364 011 32 463 000 32 463 000 32 210 854

Sum eksterne finansinntekter 66 881 482 64 913 670 58 827 000 67 683 627

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 24 313 256 26 192 763 26 542 763 16 773 568

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Avdrag på lån 46 288 067 46 674 000 47 624 000 45 859 530

Utlån 220 974 100 000 100 000 267 297

Sum eksterne finansutgifter 70 822 297 72 966 763 74 266 763 62 900 395

Resultat eksterne finanstransaksjoner -3 940 815 -8 053 093 -15 439 763 4 783 232

Motpost avskrivninger 28 466 783 30 000 000 30 000 000 27 457 579

Netto driftsresultat 60 854 249 25 824 013 14 749 360 82 362 067

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 51 552 708 51 552 708 0 18 191 775

Bruk av disposisjonsfond 5 829 172 6 000 789 681 189 4 014 053

Bruk av bundne fond 11 918 216 14 573 782 9 759 371 12 773 371

Sum bruk av avsetninger 69 300 096 72 127 279 10 440 560 34 979 198

Overført ti l  investeringsregnskapet 4 614 0 0 364 409

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0

Avsatt ti l  disposisjonsfond 88 307 026 88 298 228 25 109 520 53 556 174

Avsatt ti l  bundne fond 13 795 769 9 653 064 80 400 11 867 975

Sum avsetninger 102 107 409 97 951 292 25 189 920 65 788 557

Regnskapsmessig mindreforbruk 28 046 936 0 0 51 552 708
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Økonomisk oversikt, investeringsregnskapet  

 
 
 

Økonomisk oversikt - investering
Regnskap          

2017

Justert budsjett 

2017

Opprinnelig budsjet 

2017

Regnskap i fjor 

2016

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 806 900 430 000 430 000 60 000

Andre salgsinntekter 7 700 0 0 0

Overføringer med krav til  motytelse 6 945 209 0 0 4 010 054

Kompensasjon for merverdiavgift 7 830 080 9 315 960 6 679 500 8 623 665

Statlige overføringer 5 817 720 6 428 000 11 670 000 6 589 803

Andre overføringer 34 588 814 19 280 000 8 442 000 4 000 000

Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0

Sum inntekter 55 996 422 35 453 960 27 221 500 23 283 522

Utgifter

Lønnsutgifter 376 166 0 0 792 260

Sosiale utgifter 57 123 0 0 198 523

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 96 643 090 86 158 240 146 438 000 65 166 725

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 257 100 0 0 252 828

Overføringer 8 238 364 9 440 560 7 414 500 15 873 665

Renteutgifter og omkostninger 9 138 0 0 758

Fordelte utgifter 0 0 0 0

Sum utgifter 105 580 982 95 598 800 153 852 500 82 284 760

Finanstransaksjoner

Avdrag på lån 6 511 090 3 000 000 3 000 000 22 466 927

Utlån 167 124 147 189 705 000 122 672 000 218 303 810

Kjøp av aksjer og andeler 3 030 131 3 200 000 3 200 000 2 827 056

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsatt ti l  ubundne investeringsfond 6 000 000 6 000 000 0 0

Avsatt ti l  bundne investeringsfond 18 417 699 8 000 000 0 4 959 850

Sum finansieringstransaksjoner 201 083 067 209 905 000 128 872 000 248 557 643

Finansieringsbehov 250 667 626 270 049 840 255 503 000 307 558 881

Dekket slik:

Bruk av lån 213 677 435 210 375 900 233 812 900 260 915 971

Salg av aksjer og andeler 1 403 000 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 17 114 463 7 000 000 3 000 000 12 579 027

Overført fra driftsregnskapet 4 614 0 0 364 409

Bruk av tidl igere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 15 000 000 50 720 100 16 690 100 12 000 000

Bruk av bundne driftsfond 2 065 114 1 953 840 2 000 000 2 622 474

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 6 377 000

Bruk av bundne investeringsfond 1 403 000 0 0 12 700 000

Sum finansiering 250 667 626 270 049 840 255 503 000 307 558 881

Udekket/udisponert 0 0 0 0
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Balanseregnskapet  

 
 

BALANSE NOTE Regnskap 2017 Regnskap 2016

EIENDELER:

Anleggsmidler 2 865 121 501 2 586 485 898 

Faste eiendommer og anlegg 4 417 222 689 354 835 161 

Utstyr, maskiner og transportmidler 4 85 371 327 80 291 672 

Konserninterne langsiktige fordringer 16,17 863 194 953 785 854 952 

Utlån 177 258 715 137 057 422 

Aksjer og andeler 5 63 455 703 60 425 572 

Pensjonsmidler 3 1 258 618 115 1 168 021 119 

Omløpsmidler 719 347 716 698 391 992 

Kortsiktige fordringer 59 126 450 92 052 835 

Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0 

Premieavvik 3 63 083 550 67 303 582 

Aksjer og andeler 0 26 615 497 

Sertifikater 189 843 189 843 

Obligasjoner 0 0 

Derivater 0 0 

Kasse, bankinnskudd 596 947 873 512 230 235 

SUM EIENDELER: 3 584 469 217 3 284 877 890 

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital 539 442 598 428 879 369 

Disposisjonsfond 9 280 700 089 213 222 235 

Bundne driftsfond 9 67 999 365 68 186 926 

Ubundne investeringsfond 9 7 513 129 1 513 129 

Bundne investeringsfond 9 22 644 832 5 630 134 

Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd) 18 28 046 936 51 552 708 

Regnskapsmessig merforbruk (Uinndekket underskudd) 0 0 

Udekket i  investeringsregnskapet 0 0 

Likviditetsreserve 0 0 

Kapitalkonto 11 139 583 371 95 819 363 

Endring i  regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 10 7 625 025 7 625 025 

Endring i  regnskapsprinsipp som påvirker AK (invest.) 10 -14 670 151 -14 670 151 

Gjeld

Langsiktig gjeld 2 813 262 797 2 615 093 737 

Pensjonsforpliktelser 3 1 559 785 326 1 485 792 009 

Ihendehaverobligasjonslån 6 142 714 000 92 400 000 

Sertifikatlån 0 0 

Andre lån 6 1 110 763 471 1 036 901 728 

Konsernintern langsiktig gjeld 0 0 

Kortsiktig gjeld 231 763 822 240 904 784 

Annen kortsiktig gjeld 185 994 984 190 293 081 

Annen konsernintern kortsiktig gjeld 17 45 374 662 49 462 034 

Premieavvik 3 394 177 1 149 670 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL: 3 584 469 217 3 284 877 890 

Memoriakonti

Memoriakonto

Ubrukte lånemidler 87 455 172 124 157 707 
Memoriakonti ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti 249 306 751 450 
Motkonto for memoriakontiene -87 704 478 -124 909 157 
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Beskrivelse av regnskapsprinsipper 
 
Kommuneregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse. 
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal 
regnskapsskikk.  
 
Regnskapsprinsippene gir veiledning om løsninger der lov, forskrift eller regnskapsstandarder ikke gir 
grunnlag for å forstå hvordan de ulike transaksjoner føres.  
 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet 
eller investeringsregnskapet.  
 
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger regnskapsførers etter bruttoprinsippet. Dette gjelder 
også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er 
tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke.  
 
Unntak fra kommunenes regnskapsprinsipper er skatteinntekter som inntektsføres etter kontantprinsippet 
og pensjonsutgifter føres etter egne forskrifter.  
For lån skal kun den delen av innlånet som faktisk er brukt, føres i investeringsregnskapet. Den delen av 
innlån som ikke er brukt, skal registreres som memoriapost. 
 
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved 
tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres de etter beste estimat-prinsippet i årsregnskapet.  
 
Selvkostberegninger 
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av 
brukerbetalinger, skjer beregninger etter retningslinjer gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
Retningslinjene for beregning av selvkost bygger på prinsippet om at brukerne av dagens tjenester skal 
betale det disse tjenester koster.  
 
Mva-plikt og Mva-kompensasjon 
Kommunen følger reglene i Mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens 
øvrige virksomhet krever kommunen kompensasjon for merverdiavgift.  
 
Hovedelementer i balansen: 
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 
Anleggsmidler består av varige driftsmidler (faste eiendommer og anlegg, utstyr, maskiner og transport 
midler) og finansielle anleggsmidler (utlån, aksjer og andeler). Verdipapirer er klassifisert som anleggsmidler 
når kommunen har foretatt investeringen av strategisk karakter, ut fra næringspolitiske eller 
samfunnsmessige hensyn. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med 
like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er 
anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og 
årsberetning.  
 
Anleggsmidler som har hatt ikke forbigående verdifall, nedskrives til virkelig verdi i balansen. 
 
Kommunen følger KRS (F) nummer 4 «Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet». 
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. 
Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. 
Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen 
utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 
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Omløpsmidlene utgjør likvide beholdninger, kortsiktig plasseringer og kortsiktige fordringer.  
 
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle 
omløpsmidler vurderes til virkelig verdi.  
 
Utestående fordringer vurderes til pålydende med fradrag for forventet tap. 
 
Egenkapital 
Egenkapitalen består blant annet av bundne og ubundne fond, regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk 
og udekket/udisponert i investeringsregnskapet og kapitalkonto. Kapitalkontoen har en helt særskilt funksjon 
i kommuneregnskapet. Saldoen viser hovedsakelig kommunens samlede egenfinansiering av anleggsmidler.   
 
Klassifisering av gjeld og memoriakonti 
Langsiktig gjeld omfatter de lån kommunen har tatt opp, og saldoen viser differansen mellom låneopptakene 
og betalt avdrag. Når kommunen tar opp lån kan det gå noe tid før pengene faktisk blir brukt til å finansiere 
investeringer. I så fall vil det oppstå en beløpsmessig forskjell mellom økning i lånegjeld og selve bruken av 
lån som vises i Investeringsregnskapet. For å holde rede på denne forskjellen, anvender kommunen en 
memoriakonto for ubrukte lånemidler.  
 
Kortsiktig gjeld består primært av leverandørgjeld, gjeld til offentlige og til ansatte, for eksempel påløpte 
feriepenger. 
 
De samme vurderingsreglene gjelder for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens 
pålydende på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og 
underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånenes løpetid som kortsiktig 
fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. 
 
 

Kommunal virksomhet utenfor kommuneregnskapet 
 

a. Oppgaver lagt til kommunale foretak 

 
Nittedal-eiendom KF  
Foretaket ble opprettet i 2010 for å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunale bygg. Foretaket skal ivareta 
byggherrefunksjonen ved utbygging og modernisering på vegne av enhetene. 

 
 

b. Interkommunale selskap (IKS) 

 

Romerike revisjon IKS  
Selskapet overtok revisjonsoppdraget fra Nedre Romerike Distriktsrevisjon den 1. juni 2014. Selskapet skal 
utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltagerne. Omfatter kommunene Nittedal, Rælingen, Aurskog-
Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. 
Kostnadene kommunene imellom fordeles etter innbyggertall ved siste valg. Romerike Revisjon IKS jobber 
både med regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Hovedkontoret ligger på Jessheim. 
 
Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV)  
Nittedal kommune kjøper vann fra NRV. Selskapet har 7 medlemskommuner; Fet, Lørenskog, Rælingen, 
Skedsmo, Sørum, Gjerdrum og Nittedal.  
 
Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)  
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ROAF foretar innsamling og transport av husholdningsavfallet i Nittedal. Selskapet har 9 medlemskommuner: 
Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Sørum, Aurskog-Høland og Nittedal. 
 
Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS  
Selskapet har 13 medlemskommuner: Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 
Nannestad, Nes, Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ullensaker og Nittedal. Selskapet utfører sekretariatstjenester 
for kontrollutvalget i kommunen.  
 
Romerike Krisesenter IKS  
Selskapet har 14 medlemskommuner: Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, 
Nannestad, Nes, Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ullensaker og Nittedal. 
 
Nedre Romerike Brann- og redningsvesen (NRBR) 
NRBR er brannvesen og utfører feiing og tilsyn med ildsteder. Selskapet har 7 medlemskommuner; Aurskog-
Høland, Fet, Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Nittedal. I tillegg kjøper Rømskog tjenester av NRBR. 
 
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) 
Frem til 2015 var NRA eiet av kommuner Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. Sommeren 2015 trådte Nittedal 
kommune inn som eierkommune.  
 
Øst-110 Sentral IKS 
110-sentral for 38 kommuner i Østfold, Follo og på Romerike er opprettet. Kommunene på Romerike er 
deltakere gjennom NRBR. Sentralen settes i drift i 2018, og er lokalisert i Ski. 
 
 
c. Interkommunalt samarbeid 

 

Barnevernvakt ved Romerike politidistrikt 
Den interkommunale barnevernvakten dekker barneverntjenestens akutt- og kriseberedskap utenfor 
arbeidstid i 13 kommuner: Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, 
Rælingen, Sørum, Ullensaker , Nittedal og Skedsmo. I 2017 ble det vedtatt å utvide barnevernvaktens 
åpningstid til døgnåpent. Det gir Nittedal og de andre kommune døgnberedskap på barnevern og økt tilgang 
til å kunne kjøpe oppdrag ved spissbelastning lokalt. 
 
Regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike  
Kontoret skal sørge for koordinering av kommunene når det gjelder behov, spørsmål og informasjonsflyt i 
samhandling med Ahus. Ivaretar kommunenes plikter vedrørende forskning og kompetanseutviklende tiltak. 
Kommunene som deltar er Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Fet, Aurskog-Høland og Rømskog. 
 
Enhet for lindrende behandling 
Enhet for lindrende behandling er et samarbeid mellom kommuner og Akershus Universitetssykehus. Gir et 
tilfredsstillende heldøgns tilbud om lindrende behandling for pasienter i livets sluttfase. Kommunene som 
deltar er Lørenskog, Rælingen, Skedsmo og Nittedal. 
 
Alternativ til vold 
ATV Romerike fokuserer primært på behandlingstilbud til menn og kvinner over 18 år, som utøver vold i nære 
relasjoner og har bosted i kommuner på Nedre Romerike. Kommunene som deltar er Skedsmo, Aurskog-
Høland, Rælingen og Nittedal. 
 
Mobilt røntgen  
Mobilt røntgen er en tjeneste som tilbyr røntgenundersøkelse til pasienter det er vanskelig å flytte, fordi de er 
for eksempel befinner seg på sykehjem. Kommunene som deltar er Lørenskog, Sørum, Rælingen, Skedsmo, 
Aurskog-Høland, Fet og Nittedal. 
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Kommunal akutt døgnenhet (KAD)  
Enheten ivaretar kommunenes plikt til å gi øyeblikkelig hjelp til pasienter som har behov for undersøkelse, 
behandling og omsorg innen somatiske lidelser.  Kommunene som deltar er Lørenskog, Sørum, Rælingen, 
Skedsmo, Enebakk, Fet og Nittedal. 
 
Jernbaneforum Gjøvikbanen  
Jernbaneforum Gjøvikbanen har som formål å fremme deltagerens interesser knyttet til jernbanetransport 
på Gjøviksbanen det vil si fra Oslo i sør til Gjøvik i nord. Deltagere er kommunene i Gjøvik- og 
Hadelandsregionene, kommunene Nittedal og Oslo og fylkeskommunene Akershus og Oppland. 
 
Stor-Oslo Nord  
Stor-Oslo Nord har som formål å fremme deltagernes interesser knyttet til transportnettet (Gjøvikbanen og 
riksvei 4), noe som vil bidra til å avlaste samferdselsutfordringene i hovedstaden. Deltagere er Gjøvik, Toten, 
Land, Hadeland og Nittedal. 

 
d. Kommunale aksjeselskaper (egne rettssubjekter) 
  
Gnistengruppen AS   
Selskapet er heleid av Nittedal kommune. Selskapet løser viktige samfunnsoppgaver og drives etter 
bedriftsøkonomiske prinsipper i en kombinasjon av vare- og tjenesteproduksjon i attføringsarbeidet. 
Selskapet er tiltaksarrangør for NAV. Til Nittedal kommune leverer selskapet bla opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandrere, miljøpatrulje, makuleringstjeneste og drift av rådhuskantine. For 
ROAF IKS drifter selskapet Hakadal Gjenvinningsstasjon. Selskapet har med bakgrunn i krav fra NAV opprettet 
en konsernmodell i 2017. 
 
Norasondegruppen AS  
Selskapet har 11 ulike eiere og driver kompetanseutvikling og kvalifisering av arbeidstakere med sikte på at 
disse kan gå inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Selskapet er tiltaksarrangør for NAV. Norasonde har 
hovedkontor på Skedsmo og filialer på Bjørkelangen og Sørumsand. Nittedal kommune har en eierandel på 
10,17%. Selskapet har en konsernmodell. 
 
Nedre Romerike Vannverk AS  
Aksjeselskapet står for opprydning og avvikling av den tidligere virksomheten i selskapet etter at ansvaret for 
levering av vann er overført NRV IKS.  
 
Strandveien 1 AS  
Aksjeselskapet er en videreføring av RA2 AS for å fordele restverdiene etter oppryddingsselskapene RA2 og 
NRV i tråd med sak om tilbakebetaling til kommunene. Selskapet eies av kommunene Skedsmo, Lørenskog, 
Rælingen, Fet, Sørum og Nittedal. Nittedal kommune har en eierandel på 8,56 %.  

 

e. Vertskommunesamarbeid 

 

Skatteoppkreverfunksjonen   
Skatteoppkreveren i Nittedal ble fra den 1. mars 2013 en del av Skedsmo Kemnerkontor. Funksjonen skal 
sikre kvalitet i skatteinnfordring, redusere sårbarheten til kontoret og gi en effektiviseringsgevinst. 
Samarbeidet ble 1.1.2017 utvidet med Aurskog-Høland kommune og skiftet samtidig navn til Nedre Romerike 
Kemnerkontor. Kommunene som deltar er Skedsmo, Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum og Aurskog-Høland. 

 
Regionkontor Landbruk 
Regionkontor Landbruk betjener kommunene Lørenskog, Oslo, Rælingen, Skedsmo og Nittedal. Skedsmo 
kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Landbrukskontorets primære 
oppgave er å medvirke til gjennomføringen av statlig og kommunal landbrukspolitikk som en del av de 
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enkelte kommuners administrasjon, samt annet kommunalt arbeid. Landbrukskontorets økonomi baseres på 
tilskudd fra kommunene og gebyrinntekter på forskjellige tjenester. 

 
Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI)  
Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) er et samarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, 
Fet, Rælingen, Sørum og Nittedal. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter lov av 25. 
september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner,  §28-1b. Sørum kommune er vertskommune for 
samarbeidet. Innkjøpssamarbeidets formål er å oppnå økonomisk gunstige innkjøpsavtaler for 
deltakerkommunene.  
 
 
f. Andre samarbeidsformer 

 

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR)  
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike er et samarbeidsorgan for kommunene på Nedre Romerike og 
Akershus fylkeskommune. Samarbeidet skal ivareta og utvikle felles regionale og øvrige interesser for de 
kommuner som til enhver tid er deltakere.  
I samarbeidet deltar kommunene Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Sørum, Nittedal og 
Akershus fylkeskommune. I samarbeidsrådet møtes ordførere jevnlig og diskuterer problemstillinger som er 
viktige for alle kommuner.  

 
Ikke kommunale barnehager  
Det er 21 private barnehager i Nittedal i 2017. Kommunen er barnehagemyndighet med blant annet tilsyns- 
og godkjenningsansvar overfor samtlige barnehager. Som barnehagemyndighet har kommunen det 
overordnede ansvaret for gjennomføring av samordnet opptak som omfatter alle barnehagene og er 
bevilgende myndighet av driftstilskudd til private barnehager. I tillegg har kommunen det økonomiske 
ansvaret for ulike moderasjonsordninger som søskenmoderasjon, inntektsgradert oppholdsbetaling og gratis 
kjernetid. Kommunen har ansvar for et utstrakt samarbeid mellom alle barnehagene i kommunen for å sikre 
og videreutvikle den faglige kvaliteten på barnehagenes tilbud.  Kommunen har blant annet utviklet en 
kompetansehevingsplan for barnehager i Nittedal. Kompetansetiltakene i planen er finansiert av statlige 
midler til kompetansesatsing for barnehageansatte. I tillegg er det ulike samarbeidsarenaer for å sikre god 
brukermedvirkning, informasjonsflyt og gode tverrfaglige tjenester opp mot private barnehager. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Nittedal kommune - 15/00144-18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Nittedal kommune : Årsregnskap 2017 Nittedal kommune

 
Nittedal kommune Årsregnskap 2017         Side 13 
 

Note 1 Endring i arbeidskapital  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kapittel Balansen 31.12.2017 01.01.2017 Endring

 2.1 Omløpsmidler 719 347 716 698 391 992

 2.3 Kortsiktig gjeld 231 763 822 240 904 784

487 583 893 457 487 208 30 096 685

36 702 535

66 799 220

Sum

Art Beløp Art Beløp

 + Sum inntekter  + Sum inntekter 

    600 - 890 1 638 648 951     600 - 905 55 996 422

 - Sum utgifter  - Sum utgifter

   010 – 590, 690 1 602 320 670    010 – 501, 690 105 580 982

 + Avskrivninger

590 28 466 783

 + Ekst. finans- innt./-transer  + Eksterne finans. transer

    900-905, 909, 920, 921 66 881 482     910, 911, 920, 921, 929 232 194 898

 - Ekst. finans- utg./-transer  - Eksterne finans. transer

   500, 501, 509, 510, 511, 
520, 521

70 822 297    510, 511, 520, 521, 529 176 665 368

Sum/differanse 60 854 249 Sum/differanse 5 944 971 66 799 220

Driftsregnskapet 2017 Investeringsregnskapet 2017

Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet

Endring arbeidskapital i balansen

Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-)
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Note 2 Ytelse til ledende personer og revisor  

Tekst 2017 2016 

Lønn og annen godtgjørelse til rådmann 
inkludert pensjonsavtale 

1 480 935 1 421 920 

      

Lønn og annen godtgjørelse til ordfører 
inkludert pensjonsavtale 

1 115 658 1 103 167 

Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for 
verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, 
stiftelser etc.) 

69 805 71 718 

 

Revisjonshonorarer 
 
Tekst 2017 2016 

Honorar for regnskapsrevisjon  1 910 176  1 652 176 

 
 
Fordeling er på cirka 70 % regnskapsrevisjon og 30 % forvaltningsrevisjon inkludert 
selskapskontroll. 
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Note 3 Pensjonsordninger  

 

 
  

Statens Pensjonskasse

Spesifikasjon av pensjonsforpliktelse 2016 2017

Pensjonsforpliktelse 1/1 -281 958 099 -282 787 330

Amortisert estimatavvik 25 696 243 11 533 914

Faktisk forpliktelse -256 261 856 -271 253 416

Nåverdi av årets pensjonsopptjening -16 275 000 -17 522 708

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse -10 250 474 -10 850 137

Pensjonsforpliktelse 31/12 -282 787 330 -299 626 261

Spesifikasjon av pensjonsmidler

Pensjonsmidler 1/1 237 579 363 204 255 919

Amortisert estimatavvik -62 132 153 -21 506 838

Faktiske pensjonsmidler 175 447 210 182 749 081

Forventet avkastning på midler 7 991 794 8 092 634

Innbetaling pensjonsmidler 21 385 819 20 449 632

Administrasjonskostnader -568 904 -584 274

Pensjonsmidler 31/12 204 255 919 210 707 073

Netto pensjonsforpliktelse -78 531 411 -88 919 188

Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse -11 072 929 -12 537 606
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Pensjonskostnader 2016 2017 

Årets opptjening 16 275 000 17 522 708 

Rentekostnad     10 250 474   10 850 137 

Brutto pensjonskostnad 26 525 474 28 372 845 

Forventet avkastning     -7 991 794   -8 092 634 

Netto pensjonskostnad 18 533 680 20 280 211 

Sum amortisert premieavvik -268 483 57 693 

Administrasjonskostnad     568 904   584 274 

Samlet pensjonskostnader     18 834 101   20 922 178 

            

Premieavvik 

Innbetalt premie (inkl adm. kost avregnet) 21 385 819 20 449 632 

Ny avregnet adm kostnad, korreksjon 2015 382 012                            0 

Administrasjonskostnad -568 904 -584 274 

Netto pensjonskostnad     -18 533 680   -20 280 211 

Årets premieavvik      2 283 235   -414 853 

Arb.giver avgift av årets premieavvik  14,1 % 321 936 -58 494 

Amortisering av premieavvik  

Beregnet premieavvik året før 3 121 142 2 283 235 

1/7 av fjorårets premieavvik amortiseres  445 877 326 176 

Amortisering av premieavvik fra tidl.år     -714 360   -268 483 

Sum amortisert premieavvik tidl.år      -268 483   57 693 

Aga av amortisert premieavvik tidl.år -37 856 8 135 

Akk. Amortisering av premieavvik 

IB akk.premieavvik -6 094 278 -3 542 560 

+Årets premieavvik 2 283 235 -414 853 

-Sum amortisert premieavvik  268 483 -57 693 

UB akk. gjenstående premieavvik      -3 542 560   -4 015 106 

UB akk. gjenstående AGA av 
amort.premieavvik -499 501 -566 130 

Rest til amortisering     292 935   -179 613 
 

 

     
 
 
 
 

Forsikringsselskaper har brukt følgende økonomiske forutsetninger ved aktuarberegningen

2016 2017

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %

Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 %

Forventet G-reg./pensjonsreg. 2,97 % 2,97 %

Forventet avkastning 4,30 % 4,20 %
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KLP, Kommunal Landspensjonskasse 2016 2017

Spesifikasjon pensjonsforpliktelse

Pensjonsforpliktelse 1/1 -1 111 843 816 -1 163 735 884

Overførte/mottatte avvik

Amortisert estimatavvik 9 569 314 3 606 027

Faktisk forpliktelse -1 102 274 502 -1 160 129 857

Nåverdi av årets pensjonsopptjening -50 967 649 -53 990 799

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse -45 430 942 -47 785 544

Utbetalinger pensjoner for året 34 937 209 38 964 117

Pensjonsforpliktelse 31/12 -1 163 735 884 -1 222 942 083

Spesifikasjon av pensjonsmidler

Pensjonsmidler 1/1 912 816 656 963 765 200

Amortisert estimatavvik -19 069 358 13 800 336

Faktiske pensjonsmidler 893 747 298 977 565 536

Forventet avkastning på midler 41 762 256 44 570 389

Innbetaling pensjonsmidler 67 042 115 68 747 800

Administrasjonskostnader -3 849 260 -4 008 566

Utbetalinger pensjoner for året -34 937 209 -38 964 117

Pensjonsmidler 31/12 963 765 200 1 047 911 042

Netto pensjonsforpliktelse -199 970 684 -175 031 041

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse -28 195 866 -24 679 377
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Pensjonskostnader 2016 2017

Årets opptjening 50 967 649 53 990 799

Rentekostnad 45 430 942 47 785 544

Brutto pensjonskostnad 96 398 591 101 776 343

Forventet avkastning -41 762 256 -44 570 389

Netto pensjonskostnad 54 636 335 57 205 954

Sum amortisert premnieavvik 8 874 779 10 116 433

Administrasjonskostnad 3 849 260 4 008 566

Samlet pensjonskostnad 67 360 374 71 330 953

Premieavvik

Innbetalt premie 67 042 115 68 747 800

Administrasjonskostnad -3 849 260 -4 008 566

Netto pensjonskostnad -54 636 335 -57 205 954

Årets premieavvik 8 556 520 7 533 280

Arb.giver avgift av årets premieavvik (14,1%) 1 206 469 1 062 192

Akkumulert og amortisert premieavvik

IB akk.premieavvik 58 004 209                  57 685 950                   

+Årets premieavvik 8 556 520                     7 533 280                     

-Sum amortisert premieavvik (8 874 779)                   (10 097 139)                  

UB akk. gjenstående premieavvik 57 685 950                  55 122 091                   

UB akk. gjenstående AGA av amort.premieavvik (14,1%) 8 133 719 7 772 215

Amortisert premieavvik tidl.år 

Beregnet premieavvik året før -5 383 639 8 556 520

1/7 av fjorårets premieavvik amortiseres -769 091 1 222 360

Amortisering av premieavvik fra tidl.år 9 643 870 8 874 779

Sum amortisert premieavvik tidl.år 8 874 779 10 097 139

Aga av amortisert premieavvik tidl.år 1 251 344                     1 423 697                     

Balanseført pensjonsforpliktelse 2016 2017

Pensjonsforpliktelse -1 163 735 884 -1 222 942 083

Pensjonsmidler 963 765 200 1 047 911 042

Netto pensjonsforpliktelse -199 970 684 -175 031 041

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse -28 195 866 -24 679 377

Årets bruk av premifond KLP 10 103 576 9 634 762
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Mer om pensjon kan leses i note 16 og i Årsberetningen 
 

Note 4 Varige driftsmidler (anleggsmidler)   
Tall i 1000 kr 

 
 
Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens  
§ 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: 
I tillegg finnes det ikke avskrivbare driftsmidler som har bokført verdi 1 604 202 pr 31.12.2017. 
 
Anleggsmiddelgruppe Avskrivningsplan  Eiendeler 

Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. 

Gruppe 2 10 år: 
Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og 
transportmidler og lignende. 

Gruppe 3 20 år: 
Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), 
renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. 

Gruppe 4 40 år: 
Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og 
lignende. 

Gruppe 5 50 år: 
Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre 
institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende 

Forsikringsselskaper har brukt følgende øknomiske forutsetninger for aktuarberegningen:

2016 2017

Årlig avkastning 4,60 % 4,50 %

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %

Årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 %

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 2,97 % 2,97 %

Årlig vekst i pensjonsreguleringen 2,20 % 2,20 %

Forholdstall fra Kommunal og moderiniseringsdepartementet 1,00 % 1,00 %

Medlemsstatus: 01.01.2016 01.01.2017

Antall aktive 1 275 1 281

Antall oppsatte 1 916 2 155

Antall pensjoner 790 830

Snitt pensjonsgrunnlag aktive 300 411 323 002

Snitt alder aktive 40,39 41,07

Snitt tjenestetid aktive 6,85 6,99

Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

Anskaffelseskost 135 281 112 195 152 884 1 056 800 1 297

Akkumulerte avskrivninger 98 393 67 857 74 232 783 517 0

Bokført verdi 1/1 36 888 43 404 78 651 273 283 1 297

Tilgang i regnskapsåret 13 055 9 042 21 457 54 757 9

Avgang i regnskapsåret 1 737

Avskrivninger i regnskapsåret 8 905 5 727 4 357 9 477

Nedskrivninger 343 305 1

Reverserte nedskrivninger

Bokført verdi 31/12 40 695 44 677 95 751 318 562 1 306
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Note 5 Aksjer og andeler anleggsmidler 
 
Alle tall i kr 

Konto Navn 
Balanseført verdi 

per 31.12.2017 
Balanseført verdi 

per 31.12.2016 
Markedsverdi 
per 31.12.2017 

Eierandel 

22141000 Kapitalinnskudd KLP 30 658 835 27 628 704 Omsettes ikke 
 

22151000 Romerike revisjon IKS 126 000 126 000 Omsettes ikke 

22168000 
Nedre Romerike Vannverk 
AS 

1 1 Omsettes ikke Avvikling 

22168020 Norasonde AS 320 800 320 800 Omsettes ikke 10,17 % 

22168030 Biblioteksentralen AL 3 300 3 300 Omsettes ikke 11 andeler 

22168050 
Andel Romerike 
avfallsforedling IKS (ROAF) 

200 000 200 000 Omsettes ikke 14,29 % 

22168060 
Aksjer i Miljøhuset Gnisten 
AS 

100 000 100 000 Omsettes ikke 100,00 % 

22170080 Viken Skog BA 170 652 170 652 Omsettes ikke 
17065 

andeler 

22189000 Rotnesbeitet borettslag  5 000 5 000 Omsettes ikke 8 andeler 

22168052 Strandveien 1 AS* 10 272 10 272 Omsettes ikke 5 136 aksjer 

22168053 Andeler i NRBR 1 860 843 1 860 843 Omsettes ikke 13,28 % 

22168051 
Andeler i Nedre Romerike 
Avløpsselskap IKS (NRA)** 

30 000 000 30 000 000 Omsettes ikke 12,50 % 

   Totalsum 63 455 703 60 425 572     

 
 
Aksjer og andeler i tabellen ovenfor viser kommunens plasseringer av strategisk karakter. 
 
* Aksjer i Strandveien 1AS medførte ingen utbetaling fra Nittedal kommune, disse tilfaller Nittedal kommune 
på grunn av tilbakebetaling fra opprydningsselskapene RA2 og NRV. Nittedal kommune var medeier i NRV 
med 17,12 %. 
 
** Sommeren 2015 trådte Nittedal kommune inn som eierkommune. Kjøpesum for andelen tar 
utgangspunkt i fjellanleggets teknisk verdi.  
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Note 6 Langsiktig gjeld og avdrag på lån  
 

Tall i 1000 kr 2017 2016 

Kommunens formidlings lån 203 958  140 009  

Kommunens lån til investeringsformål 1 049 470 989 183  

Kommunens samlede lånegjeld 1 253 428 1 129 192 

      

Obligasjonslån, flytende rente 0 243 497 

Obligasjonslån, fast rente 402 256 272 256  

Kommunalbanken, fast rente 473 206 473 206  

Kommunalbanken, flytende rente 123 497 0                                               

Husbanken, ordinær lån, flytende rente 197 224  

Husbanken, videreformidlingslån, flytende rente 203 958 140 009  

SEB sertifikatlån 50 314 0 

Kommunens samlede lånegjeld 1 253 428 1 129 192                            
1 129 192   

I 2018 forfaller 142 714 000 kr av kommunens obligasjonslån til betaling. I tillegg har kommunen ett lån i 
Kommunalbanken på 129 940 000 kr som forfaller til betaling i 2018. Samlet lån som forfaller til betaling i 
2018 er 272 654 000 kr.  
   
I tillegg har kommunen kapitalisert leieforpliktelse som utgjør 49 568 kr pr 31.12.2017. 
 
Avdrag på gjeld til investeringsformål     

 Tall i 1000 kr 2017 2016 

Betalte avdrag investeringslån 47 148                              45 843  

Beregnet minste lovlige avdrag 37 843                                 34 409  

Differanse 9 305                                    11 434  

 
Minste lovlige avdrag etter Kl § 50 nr 7 utgjør kr. 37 843 000. Avdragskontrollen blir foretatt ut i fra 
balanseførte verdier i kommunen og Nittedal Eiendom KF samlet. 
 
Nittedal kommune betalte i avdrag kr 9 305 000 i tillegg til det minst lovlige avdraget.  
  



12/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Nittedal kommune - 15/00144-18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Nittedal kommune : Årsregnskap 2017 Nittedal kommune

 
Nittedal kommune Årsregnskap 2017         Side 22 
 

Note 7 Garantier gitt av kommunen    
 
Garantier gitt av kommunen per 31.12.2017 

 
Garantibeløp 

(kr) 
Garantien utløper 

Garantier gitt til:      

Skyset Fus barnehage SA 969 300 2026 

Gnisten barnehage SA 6 899 471 2034 

Steinrøysa andelsbarnehage SA 3 162 135 2031 

Hundremeterskogen barnehage BA 3 083 375 2034 

Varingskollen Barnehage SA   4 504 752 2032 

Læringsverkstedet AS  892 800 2024 

Varingskollen Alpinsenter AS* 262 653 2019 

Varingskollen Alpinsenter AS** 1 000 000 2019 

Garantier gitt på vegne av NAV*** 6 360 799 2018-2022  

Sum garantier 27 135 285   

   

Garantier interkommunale 
selskap 

Garantibeløp 
(kr) 

Garantien utløper 

ROAF-20070365 411 739 16.09.2019 

ROAF-20080568 551 084 15.12.2021 

ROAF-20120263 1 878 461 14.06.2032 

ROAF-20120272 499 689 13.06.2022 

ROAF-20120491 895 500 22.11.2032 

ROAF-20130219 15 629 456 10.11.2038 

ROAF-20130221 7 402 800 10.05.2033 

ROAF-20140748 1 977 563 19.12.2022 

ROAF-20140749 1 194 002 19.12.2023 

ROAF-20150606 1 074 600 18.12.2035 

ROAF-20150607 767 570 19.12.2020 

Sum garantier 32 282 463   

Totalt garantibeløp alle garantier 59 417 748   

 

 
* Garanti til Varingskollen Alpinsenter AS gjelder selvskyldnergaranti for lån idrettslaget tok opp for kjøp av 
Varingskollen Alpinsenter AS, jf. kommunestyresak 96/16. 
**Garanti til Varingskollen Alpinsenter AS gjelder selvskyldnergaranti for lån for å sikre nødvendig likviditet 
for Varingskollen Alpinsenter AS, jf. kommunestyresak 96/16. 
***Garantier som oppgis under denne posten er knyttet til husleieavtaler der NAV har gitt garantier 
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Note 8 Andre vesentlige forpliktelser 
 

Type avtale Årlig driftsutgift Avtalen utløper 

Leiekontrakt: 
Gml. Glittrevei 7-13  
 v. Clarence Jensen: 
 

Leie kr 1 887 924  i år 2017 
(Inntekt fra Gnisten AS på kr 479 316 ) 
 

Utløper år 2030. Avtalen kan 
sies opp av leietaker. 

 
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) utga i desember 2006 kommunal regnskapsstandard 
nr 8 om leieavtaler. Hovedinnholdet er at leieavtaler som kan klassifiseres som finansielle, skal behandles i 
regnskapet på samme måte som kjøp av en eiendel, dvs. at leieavtalen skal bokføres som anleggsmiddel med 
tilhørende langsiktig gjeld. Belastningene i driftsregnskapet framkommer dels som renter, dels som avdrag.  
Leiekontrakten for Gml. Glittrevei 7-13, er ikke kapitalisert da denne kontrakten er for lokaler som disponeres 
av andre. 
 
 

Note 9 Avsetninger til fond og bruk av fond 
 

Kapittel  Balansen  31.12.2017 01.01.2017 Endring  

2.56 Disposisjonsfond 280 700 089 213 222 235   

2.55 Bundne invest. fond 22 644 832 5 630 134   

2.53 Ubundne invest. fond 7 513 129 1 513 129   

2.51 Bundne driftsfond 67 999 365 68 186 926   

Sum Fond 378 857 416 288 552 424 90 304 992 

          
Driftsregnskapet 2017  Investeringsregnskapet 2017  Sum 

Art Beløp Art Beløp   

940 5 829 172 940 + 948 15 000 000   

540 88 307 026 548 6 000 000   

Differanse 82 477 854 Differanse -9 000 000 73 477 854 

950 11 918 216 950 2 065 114   

550 13 795 769 958 1 403 000   

    550 18 417 699   

Differanse 1 877 553 Differanse 14 949 585 16 827 138 

Endring drifts- og investeringsregnskapet 90 304 992 
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Note 10 Opplysninger om egenkapitalkontoene (endrin g av 
regnskapsprinsipp)  

Konto/ art nummer Navn Saldo 31.12.2017 
25810000 Endring i regnskapsprinsipper som 

påvirker AK (investering) 
-7 625 025,00 

25800000 Endring i regnskapsprinsipper som 
påvirker AK (investering) 

       14 670 151,00 

Note 11 Kapitalkonto 
    

    01.01.2017 Balanse 95 819 363 

Avdrag utlån boligformål 17 370 458 EK andel i KLP 3 030 131 

Bruk av lånemidler 213 677 435 Utlån boligformål 57 471 146 

Avdrag på sosiale lån 51 011 Avdrag på innlån 52 799 157 

Økning pensjonsforpliktelser 73 993 317 Økning pensjonsmidler 90 596 996 

Utlån sosial lån 151 615 

Avskrivinger av anlegg 13 834 050 Aktiveringer av anlegg 76 223 035 

Salg av anlegg 0 

Nedskrivning anlegg 1 457 

Avskrivinger av utstyr 14 632 733 Aktiveringer av utstyr  22 097 148 

Salg av utstyr 1 737 300 

Nedskrivning utstyr 647 460 

Lån Nittedal Eiendom KF, avdrag 32 313 000 Lån til Nittedal Eiendom KF 109 653 001 

Posteringer i året 368 258 221   412 022 229 

31.12.2017 Balanse 139 583 371     

Kontroll 507 841 592 507 841 592  

Disposisjonsfond Beløp Bundne driftsfond Beløp

Beholdning 01.01.2017 213 222 235 Beholdning 01.01.2017 68 186 926

Avsetninger til fondet 88 307 026 Avsetninger til fondene 13 795 769

Bruk av fondet i driftsregnskapet -5 829 172 Bruk av fondet i driftsregnskapet -11 918 216

Bruk av fondet i investeringsregnskapet -15 000 000 Bruk av fondet i investeringsregnskapet -2 065 114

Beregnet beholdning 31.12.2017 280 700 089 Beregnet beholdning 31.12.2017 67 999 365

Beholdning fra balanse 31.12.2017 280 700 089 Beholdning fra balanse 31.12.2017 67 999 365

Differanse 0 Differanse 0

Ubundne investeringsfond Beløp Bundne investeringsfond Beløp

Beholdning 01.01.2017 1 513 129 Beholdning 01.01.2017 5 630 134

Avsetninger til fondene 6 000 000 Avsetninger til fondene 18 417 699

Bruk av fondene 0 Bruk av fondene -1 403 000

Beregnet beholdning 31.12.2017 7 513 129 Beregnet beholdning 31.12.2017 22 644 832

Beholdning fra balanse 31.12.2017 7 513 129 Beholdning fra balanse 31.12.2017 22 644 832

Differanse 0 Differanse 0
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Note 12 Selvkostberegninger 
 
GRUNNLAG FOR BEREGNING AV SELVKOST: 
Kostnadene for tilleggsytelser, støttefunksjoner, kapitalkostnader og andel av fellesinvesteringer er beregnet i 
henhold til "Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester".  
Det er benyttet rentesats for 5-årig  swaprente tillagt 0,5 %-poeng på alle renteberegninger  innen 
selvkostområdene.  
Regnskapsmessig overskudd på selvkostområdene pr 31.12 er avsatt til fond. Regnskapsmessig underskudd 
er dekket av fond, eller notert på memoriakonti som fremførbart underskudd senere år. 
Kommunestyret har ikke gjort vedtak om 100 % selvfinansiering for plansaker, oppmåling og 
eierseksjonering, derfor blir ikke regnskapsmessig underskudd for disse områdene lagt inn som fremført 
underskudd. Det føres likevel selvkostregnskap for plansaker, oppmåling og eierseksjonering for å 
kontrollere at gebyrene ikke gir overskudd. Ved et eventuelt overskudd avsettes dette til fond.  
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Nittedal kommune mottok i 2014 kr 23 968 000 i tilbakebetaling fra NRV AS. I henhold til vedtak i  KST-sak 
45/14 er midlene avsatt til bundet driftsfond, jfr note 10.  
I løpet av 2017 er det benyttet kr 1 198 141 til finansiering av investeringsprosjekter innen selvkostområdet 
vann. Renter er tillagt fondet med kr 137 010. Saldo på NRV-fond 2 er ved utgangen av 2017 kr 13 976 390 
 
Nittedal kommune mottok i 2017 kr 1 403 000 i forbindelse med Gjerdrums inntreden i NRV.  Beløpet er 
inntektsført i selvkostregnskapet og benyttet til finansiering av investeringsprosjekter innen selvkostområdet 
vann. 

Note 13 Investeringsoversikt 
 
Investeringsoversikt som viser årets og tidligere års utgifter, vedtatte utgiftsrammer for større 
investeringsprosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer vises i årets årsberetning.   
 

 
 
 
 

Note 14 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen   
 
Kjøper av eiendom i Hakadal – erstatningskrav som følge av angivelig feil matrikkelføring 
Eier av eiendom ved Riksvei 4 tok 19.12.2016 ut forliksklage mot kommunen med krav om erstatning ca 4,2 
millioner kroner, begrunnet i angivelig feil matrikkelføring. Kommunen har bestridt kravet. Forliksrådet 
besluttet 4.4.17 å innstille videre behandling av saken. Eiers advokat har 24.4.2017 varslet om stevning for 
tingretten, men det har etter møte med kommunen ikke blitt gjennomført. Kravet anses under enhver 
omstendighet som foreldet. 
 
Sluttavtale for rådmannen  
Etter forhandlinger ble det ved formannskapets vedtak 29.1.2018 inngått sluttavtale med rådmannen. 
Avtalen gir rett til lønn i permisjonstid fra 30.1.2018 til 4.11.2018. Deretter rett til servicepensjon frem til fylte 
65 år, som utgjør 34 % av 12 G (folketrygdens grunnbeløp). Årlig kostnad er beregnet til 382 000 kroner. 

ETTERKALKYLE 2017

Tall i hele 1000

Vann Avløp Renovasjon Tømming 
septiktanker

Feiing Regulerings-
planer

Byggesak Delesak Oppmåling Eier-
seksjonering

Gebyrinntekter -18 701 -37 822 -22 968 -622 -2 961 -1 398 -6 831 -461 -1 735 -67

Øvrige inntekter -3 758 -4 746 -37 0 0 0 -493 0 -102 0

Sum inntekter -22 458 -42 567 -23 005 -622 -2 961 -1 398 - 7 324 -461 -1 837 -67

Sum direkte driftskostnader 25 605 27 999 23 090 573 3 022 1 502 5 755 460 2 013 175Direkte beregnet 
avskrivningskostnad 1 278 7 033 0 0 0 0 0 0 10 0

Direkte beregnet rentekostad 520 2 943 0 0 0 0 0 0 1 0

Sum direkte kapitalkostander 1 799 9 976 0 0 0 0 0 0 12 0

Indirekte driftskostnader 694 1 166 47 37 24 478 1 023 80 365 0

Indirekte avskrivningskostnad 40 47 1 0 1 9 30 2 9 0

Indirekte kalkulatorisk rente 2 3 0 0 0 1 2 0 1 0

Sum indirekte kostander 736 1 216 48 37 25 488 1 055 81 375 0
Kalkulert renteinntekt/-kostnad 
av fond -266 -207 -37 -13 -22 0 12 -5 -17 0
Årets resultat 5 416 -3 584 97 -25 64 593 -502 75 545 108

Selvkostfond 1.1 16 301 8 773 1 926 665 1 130 0 -752 292 1 1 45 0

Årets resultat -5 415 3 586 -98 25 -64 502 -76 -546

Nedskrevet underskudd

Selvkostfond 31.12 10 886 12 359 1 828 690 1 066 0 -249 216 599 0
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Servicepensjonen skal avkortes etter KLPs alminnelige regler ved inntekt fra kommunal eller statlig 
arbeidsgiver. Dersom rådmannen får stilling i det offentlige med noenlunde tilsvarende betingelser som i 
dag, kan servicepensjonen bortfalle. Kommunen betaler rådmannen inntil 50 000 kroner til dekning av kurs i 
egenutvikling. 
 
Kommunen har i kjølevannet av Forbrukerrådets omfattende kampanje om høye byggesaksgebyrer mottatt 
varsel om krav om tilbakebetaling av gebyrer fra en utbygger 
Kommunen mottok i januar 2018 varsel fra et advokatfirma om mulig krav fra et utbyggerselskap, som i de 
siste 2 årene har bygd totalt 214 boenheter i Nittedal. Selskapets advokat har, under henvisning til et oppslag 
i Romerikes blad, resonnert at «Nittedal kommune krever 400 % mer i byggesaksgebyr enn det som er 
landsgjennomsnittet» og at selskapet derfor har betalt 4,59 millioner kroner for mye i gebyr. Kravet 
aksepteres ikke.  
 
 

 
 

 

Note 15 Vesentlige forpliktelser 
 
Avsetning til pensjonskostnader. Jfr. Note 2  
 
Forutsetningene for beregning av pensjonskostnader fastsettes av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet hvert år. Kommunen mottar aktuarberegning fra pensjonsselskapene som 
benyttes til å beregne pensjonskostnadene.   
Disse aktuarberegningene kommer etter årsskiftet og utgjør således en utfordring i budsjettprosessen.  
 
Årets premieavvik med arbeidsgiveravgift for KLP (Kommunal Landspensjonskasse) er postert med  
Kr. 8 595 472 som inntekt , tilsvarende bokføring i 2016  var Kr. 9 762 989.   
 
Årets premieavvik med arbeidsgiveravgift for SPK (Statens Pensjonskasse) er postert med  
Kr. 473 347 som kostnad, tilsvarende bokføring i 2016  var på Kr. 2.605.171 som inntekt. 

 
 

Note 16 Mellomværende med KF 
 
Nittedal Eiendom KF er opprettet i 2010. Verdien av inventar, utstyr, biler, bygninger, tomter og fond er 
overflyttet fra balansen til Nittedal kommune, til Nittedal Eiendom KF.  
 



12/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Nittedal kommune - 15/00144-18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Nittedal kommune : Årsregnskap 2017 Nittedal kommune

 
Nittedal kommune Årsregnskap 2017         Side 28 
 

 
 

Note 17 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt 
samarbeid  
 
Tekst Per 31.12 2017 Per 31.12 2016 

Kommunens samlede fordringer i foretak/ 
interkommunalt samarbeid               863 194 953         785 854 953 

  

Herav langsiktig fordring Nittedal Eiendom KF               863 194 953  785 854 953 

  

Kommunens gjeld til foretak/ interkommunalt 
samarbeid                 45 374 662           49 462 034 

  

Herav kortsiktig gjeld til Nittedal Eiendom KF                 45 374 662           49 462 034 

 

 

 

 
 
 
 

Note 18 Andre avsetninger og bruk av avsetninger 
Regnskapsmessig mindreforbruk 

Totale lån inngående 785 854 952

Betalte avdrag 2017 (v/etab) -22 500 000

Betalte avdrag 2017 (v/2009) -1 000 000

Betalte avdrag 2017 (v/2010) -856 950

Betalte avdrag 2017 (v/2011) -658 050

Betalte avdrag 2017 (v/2012) -391 000

Betalte avdrag 2017 (v/2013) -4 398 000

Betalte avdrag 2017 (v/2014) -2 267 000

Betalte avdrag 2017 (v/2015) -242 000

Betalte avdrag 2017 (v/2016) 0

Lån 2017 opptak 2017 109 653 001

Totale lån utgående 863 194 953
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Kapittel Balansen 31.12.2017 01.01.2017 Endring 

 2.5950 Regnskapsmessig mindreforbruk drift 28 046 936 51 552 708 -23 505 772

2.5960 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 0

SUM Regnskapsmessig mindreforbruk 28 046 936 51 552 708 -23 505 772

Sum

Art Beløp Art Beløp

930 -51 552 708 930 0

580 28 046 936 580 0

SUM -23 505 772 0 -23 505 772

Driftsregnskapet 2017 Investeringsregnskapet 2017
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Vedlegg: Balanseregnskapet detaljert 

 
Regnskap 2017 Regnskap 2016 

EIENDELER 
  Anleggsmidler 2 865 121 501 2 586 485 898 

   Faste eiendommer og anlegg 417 222 689 354 835 161 

     22750010 BOLIGER 2 598 524 2 668 754 

     22750040 DØHLI PLEIEHJEM GÅRDSBRUKET 260 000 260 000 

     22750110 SKOLER OG BARNEHAGER 631 536 669 783 

     22750120 IDRETTSHALLER 254 319 277 654 

     22750130 ADM. OG FORRETNINGSBYGG 1 305 630 1 296 779 

     22750170 REST RÅDSTUA 81 223 81 223 

     22750210 TEKNISKE ANLEGG MV 45 594 637 41 342 651 

     22750220 LEDNINGSNETT 158 057 911 122 130 081 

     22750230 VEGER 157 019 378 147 536 876 

     22750240 PARKERINGSPLASSER MV 50 156 552 37 308 381 

     22750280 HOLLEIA-BUFJELL GNR 15/41 76 242 76 242 

     22750300 HAGAN GNR 6/13 veiareal 86 454 86 454 

     22750460 BJERTNES ØST GNR 14/370 M FL NIL-ban 200 000 200 000 

     22750605 TREKANTEN veiareal Stasjonsvn/Bjertn 2 792 2 792 

     22750608 FREDHEIM OG DYRDAL GNR 39/27 veiarea 26 000 26 000 

     22750615 PARSELL GNR 14/1056 rassikring elveb 38 913 38 913 

     22750620 TILLEGGSAREAL HAGEN SKOLE GNR 52/3 1 1 

     22750621 PARKERINGSPLASS NITTEDAL 39 600 39 600 

     22750626 DIV. GRUNN OG AREAL 717 484 717 484 

     22750627 TOMT AV R. BLOMSETH 1 000 1 000 

     22750630 RIKSVEIER 74 493 74 493 

   Utstyr, maskiner og transportmidler 85 371 327 80 291 672 

     22450010 MASKINER, VERKTØY, INVENTAR 30 774 848 28 529 236 

     22450020 EDB-UTSTYR OG KONTORMASKINER 40 694 770 36 887 852 

     22450110 PERSON-, VARE- OG LASTEBILER 13 901 708 14 874 583 

   Utlån 177 258 715 137 057 422 

     22275354 LÅN SOSIALHJELP 1 981 202 1 880 598 

     22275901 ETABLERINGSLÅN 1 1 153 939 1 778 012 

     22275902 ETABLERINGSLÅN 2 -110 -110 

     22275903 STARTLÅN 173 766 267 132 996 599 

     22275904 SP.LÅN/UTBEDRINGSLÅN 357 416 402 323 

   Konserninterne langsiktige fordringer 863 194 953 785 854 952 

     22366100 NITTEDAL EIENDOM KF, UTLÅN V/ ETABLE 225 170 000 247 670 000 

     22366109 NITTEDAL EIENDOM KF, UTLÅN 2009 29 511 000 30 511 000 

     22366110 NITTEDAL EIENDOM KF, UTLÅN 2010 11 941 402 12 798 352 

     22366111 NITTEDAL EIENDOM KF, UTLÅN 2011 22 586 570 23 244 620 

     22366112 NITTEDAL EIENDOM KF, UTLÅN 2012 31 974 064 32 365 064 

     22366113 NITTEDAL EIENDOM KF, UTLÅN 2013 31 338 921 35 736 921 

     22366114 NITTEDAL EIENDOM KF, UTLÅN 2014 52 406 965 54 673 965 

     22366115 NITTEDAL EIENDOM KF, UTLÅN 2015 170 395 342 170 637 342 

     22366116 NITTEDAL EIENDOM KF, UTLÅN 2016 178 217 688 178 217 688 

     22366117 NITTEDAL EIENDOM KF, UTLÅN 2017 109 653 001 0 
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Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Aksjer og andeler 63 455 703 60 425 572 

     22141000 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 30 658 835 27 628 704 

     22151000 Romerike Riksrevisjon 126 000 126 000 

     22168000 ANDELER I NEDRE ROMERIKE VANNVERK AS 1 1 

     22168020 AKSJER I AS NORASONDE 320 800 320 800 

     22168030 ANDELER A/L BIBLIOTEKSENTRALEN 3 300 3 300 

     22168050 ANDEL ROAF 200 000 200 000 

     22168051 Andeler NRA 30 000 000 30 000 000 

     22168052 Aksjer Strandveien 1 AS 10 272 10 272 

     22168053 Andel i NRBR brannvesenet 1 860 843 1 860 843 

     22168060 AKSJER GNISTEN AS 100 000 100 000 

     22170080 ANDELER VIKEN SKOG BA 170 652 170 652 

     22189000 ROTNESBEITET BORETTSLAG 5 000 5 000 

   Pensjonsmidler 1 258 618 115 1 168 021 119 

     22041100 PENSJONSMIDLER KLP 1 047 911 042 963 765 200 

     22041200 PENSJONSMIDLER SPK 210 707 073 204 255 919 

   Omløpsmidler 719 347 716 698 391 992 

   Kortsiktige fordringer 59 126 450 92 052 835 

     21310700 FORDRING SYKEPENGER 4 872 992 4 095 158 

     21314201 OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSASJON 16 314 219 19 814 964 

     21375201 AVDRAG FORMIDLINGSLÅN -168 494 -40 569 

     21375202 RENTER/GEBYRER FORMIDLINGSLÅN -520 400 159 197 

     21399000 FORSKUDD LØNN FASTE 158 933 297 688 

     21399010 INTERIMSKONTO -16 144 576 88 331 

     21399012 FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER -1 959 325 2 207 030 

     21399013 PERIODISERTE INNGÅENDE FAKTURA 4 032 586 6 382 682 

     21399014 FORSKUDDSBETALTE SPILLEMIDLER 3 384 200 2 470 400 

     21399016 ÅRSAVSETNINGER INNTEKTER-UTGIFTER 33 636 933 38 221 020 

     21399099 ØREAVRUNDING KOMMFAKT 144 0 

     21775001 KUNDEFORDRING KOMMUNALE AVGIFTER 1 049 965 649 284 

     21775004 KUNDEFORDRING BYGGESAK 252 460 831 623 

     21775007 KUNDEFORDRING OPPMÅLING/PLAN 856 693 250 557 

     21775008 KUNDEFORDRING TILKNYTNINGSAVGIFTER 2 310 862 3 092 800 

     21775009 KUNDEFORDRING DIV KRAV TEKNISK 6 020 706 4 616 978 

     21775020 KUNDEFORDRING MUSIKKSKOLEN 30 170 15 091 

     21775030 KUNDEFORDRING BARNEHAGER 553 931 605 925 

     21775035 KUNDEFORDRING UTLEIE LOKALER KULTUR 97 530 247 163 

     21775038 KUNDEFORDRING SKOLEFRITIDSORDNING 2 092 297 2 387 660 

     21775039 DIVERSE KRAV SKB 1 179 739 3 989 672 

     21775040 KUNDEFORDRING HJEMMETJENESTE NORD 105 219 217 606 

     21775041 KUNDEFORDRING HJEMMETJENESTE SØR 142 464 302 229 

     21775042 KUNDEFORDRING OPPHOLD I INSTITUSJON 570 274 948 927 

     21775043 KUNDEFORDRINGER HELSETJENESTEN 193 360 129 929 

     21775044 KUNDEFORDRING BIBLIOTEK 7 822 23 509 

     21775049 KUNDEFORDRING HS 17 150 6 861 

     21775050 KUNDEFORDRING HUSLEIE 659 7 550 

     21775079 KUNDEFORDRINGER DIV. KRAV SENTRALADM 37 938 33 570 

   Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0 
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Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Premieavvik 63 083 550 67 303 582 

     21914100 ARB.AVGIFT PREMIEAVVIK KLP 7 709 974 8 231 468 

     21914200 ARB.AVGIFT PREMIEAVVIK SPK 85 626 85 626 

     21941100 PREMIEAVVIK KLP 54 680 673 58 379 211 

     21941200 PREMIEAVVIK SPK 607 277 607 277 

   Aksjer og andeler 0 26 615 497 

     21838012 Andeler i obligasjonsfond 0 26 615 497 

   Sertifikater 189 843 189 843 

     21220068 DNB NOR KAPITALFORVALTNING, IVAR ROG 189 843 189 843 

   Obligasjoner 0 0 

   Derivater 0 0 

   Kasse, postgiro, bankinnskudd 596 947 873 512 230 235 

     21000004 Veksel  Lihallen 1 500 1 500 

     21000005 Veksel Klubben Hakadal US 1 000 1 000 

     21000008 Veksel Nittedal dagssenter 0 2 000 

     21000009 Veksel kjøkken Skytta 200 200 

     21000010 Veksel aktivitetssenter 2 000 2 000 

     21000011 Veksel kjøkken Doli 200 200 

     21000015 Veksel elevkantine NUS 500 500 

     21000025 Kontantbeholdning legevakta 7 830 3 451 

     21000026 Kulturverket Flammen kasse div salg 20 900 0 

     21000027 Kulturverket Flammen DX kontantsalg 410 0 

     21000028 Kulturverket Flammen Bibliotek 19 384 0 

     21020000 DNB 7101.05.04001 HOVEDKONTO 528 132 226 453 331 254 

     21020010 DNB 7101 05.36167 SOSIALLÅN 1 316 152 1 218 569 

     21020012 DNB 1644.17.12328 Kulturskole 0 13 257 

     21020013 DNB 1644.17.12301 Kulturskole 0 6 697 

     21020030 DNB 5082.05.67630 NAV Nittedal/batch -440 407 1 532 906 

     21020032 DNB 1503.83.40163 Solli aktivitetshu 0 1 870 

     21020033 1503.83.40198 Elevkantine NUS Mcash 0 2 133 

     21020035 DnB 1503.98.23621 Kultur Flammen Ize 11 220 0 

     21020036 DnB 1503.98.23583 Solli Aktivitetshu 7 060 0 

     21020050 DNB 5005.06.65957 OCR 2 175 971 1 221 639 

     21020056 1644.08.81460 Utekontakten 7 614 5 133 

     21020057 DNB 1644.06.93885 Li Skole Elevkanti 393 333 163 332 

     21020058 1295.66.02589 Kirkeby skoles skoger 159 517 157 945 

     21020060 DNB 5005 06 80484 LÆRLINGETILSKUDD 5 612 960 5 055 890 

     21020090 DNB 7101.06.00132 2 266 118 2 220 312 

     21020110 DNB 7878 06 49843 KRONEKORT 392 431 449 890 

     21020200 DNB 1295.66.73834 KIRKEBY SKOLE SKOG 10 886 10 779 

     21020210 DNB 1602.42.86502 CONECTO 27 075 300 18 020 966 

     21020600 DNB 7101.05.03641 KAPITAL/DISPOSISJO 2 223 382 2 177 267 

     21020610 DNB 7101.05.03668 DIV. FONDS KONTO 837 807 820 430 

     21020620 DNB 7101.05.31726 FOND TILFLUKTSROM 222 447 217 833 

     21020625 DNB 1503 36 91316 Nittedal kommune M 0 27 

     21020650 DNB 7101.05.03773 B FONDSMIDLER 809 088 792 307 

     21020660 DNB 1295 66 30213 GAVEKONTO DØHLI 48 813 56 806 

     21020662 DNB 1295 09 00057 MAGNUS PEDERSENS L 97 128 96 597 

     21020663 DNB 5005 06 53525 HJEMMESYKEPLEIEN S 70 596 32 715 

     21020664 DNB 1602 50 01609 HJEMMESYKEPLEIEN N 120 120 

     21020666 DNB 7058 06 35510 GAVEKONTO SKYTTAS 278 668 295 427 
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     21020667 DNB 7058 06 38625 GAVEKONTO SKYTTAS 8 120 8 040 

     21020668 DNB 1644 09 70439 IVAR ROGNES MINNEF 539 712 536 760 

     21020999 HJELPEKONTO BANK SYKEPENGER -184 821 -230 224 

     21098000 DNB NOR 7101.05.3633 SKATTETREKK 24 822 505 24 002 707 

   SUM EIENDELER 3 584 469 217 3 284 877 890 
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EGENKAPITAL OG GJELD Regnskap 2017 Regnskap 2016 

   Egenkapital 539 442 598 428 879 369 

   Disposisjonsfond 280 700 089 213 222 235 

     25650000 DISPOSISJONSFOND 231 674 085 166 753 315 

     25650020 AVSATT TIL TAP PÅ GARANTIER 414 573 405 775 

     25650030 AVSATT TIL TAP PÅ KORTS. FORDRINGER 0 90 

     25650040 FOND PREMIEAVVIK 40 656 906 38 108 530 

     25650050 FOND KURSREGULERING 7 954 525 7 954 525 

   Bundne driftsfond 67 999 365 68 186 926 

     25150010 RENOVASJONSFOND 1 829 355 1 927 112 

     25150020 SELVKOSTFOND VANN 10 886 819 16 301 657 

     25150025 SELVKOSTFOND 2 VANN (NRV AS) 13 976 390 15 037 521 

     25150030 KLOAKKFOND 12 359 315 8 773 161 

     25150040 SELVKOST TØMMING SLAMAVSKILLERE 690 391 665 779 

     25150055 SELVKOSTFOND DELESAK 216 453 292 740 

     25150060 SELKOSTFOND OPPMÅLING 598 394 1 144 740 

     25150070 SELVKOSTFOND PIPEFEIING 1 065 974 1 130 082 

     25150120 MILJØ 495 000 80 000 

     25150200 AVSATT TIL TAP ETABL.LÅN PR 1.1.96 1 888 670 1 852 000 

     25150210 GRUNNSKOLEN 2 664 188 2 419 239 

     25150211 VOKSENSKOLEN PR CAPITA 309 537 759 537 

     25150213 PERSONAL 140 000 40 000 

     25150220 PROSJEKTMIDLER FYLKESMANNEN 253 622 253 622 

     25150225 KULTUR 419 885 348 256 

     25150230 ØREMERKET BARNEHAGE 114 988 131 339 

     25150240 NAV 2 489 739 2 002 892 

     25150241 KVALIFISERINGSMIDLER NAV 47 008 47 008 

     25150250 BARNEVERN 1 583 911 45 456 

     25150316 PSYKIATRI 1 040 587 1 047 746 

     25150317 UØNSKEDE SVANGERSKAP 39 061 0 

     25150318 PPT-MODELLUTV.PSYK.SYKE BARN OG FORE 351 036 0 

     25150321 HELSESØSTER 257 268 257 268 

     25150322 FOLKEHELSE 140 000 140 000 

     25150323 STYRKING SKOLEHELSETJENESTE 600 000 233 738 

     25150325 SOLLI AKTIVITETSHUS 62 645 58 612 

     25150326 DAGSENTERET RÅDHUSET 1 555 1 555 

     25150380 KOMPETANSELØFTET 2015 - SEKTOR FOR H 2 324 902 1 443 379 

     25150383 KVALIFISERING UFAGLÆRTE PRO 0 0 

     25150384 PLEIE, REHABILITERING, OMSORG 1 318 246 46 902 

     25150410 INTRODUKSJONSTILSKUDD FLYKTNINGER 7 387 163 8 626 748 

     25150425 ETABLERINGSTILSKUDD -23 876 614 723 

     25150427 BOLIGKJØP 01 - RED. BOUTGIFTER 300 349 300 349 

     25150473 VANNBRUKSPLANEN 60 000 60 000 

     25150605 GEOVEKST - AJOURHOLD 150 182 150 182 

     25150622 FRIOMRÅDE OSPELIA 200 000 200 000 

     25175000 A. NØKLEBY FOND PSYK. UTVIKLH. 373 686 375 142 

     25175010 G. WIDERBERGS FAMILIEGRAVSTED 10 000 10 000 

     25175060 GAVEKONTO DØHLI 27 578 38 956 

     25175062 MAGNUS PEDERSENS LEGAT 97 128 96 597 

     25175063 GAVEKONTO HJEMMESYKEPLEIEN SØR 91 825 54 115 

     25175064 GAVEKONTO HJEMMESYKEPLEIEN NORD 120 120 

     25175065 GAVEKONTO SKYTTA ARBEIDSSTUE 2 000 2 000 

     25175066 GAVEKONTO SKYTTAS BEBOERE 201 379 223 957 

     25175067 GAVEKONTO SKYTTAS PERSONAL 8 120 8 040 
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     25175068 IVAR ROGNES MINNEFOND 729 556 726 604 

     25175069 HFR  (Hjemmetjenester, forebygging o 60 107 60 107 

     25175070 Kirkeby skole skoger 159 108 157 945 

   Ubundne investeringsfond 7 513 129 1 513 129 

     25350000 KAPITALFOND 7 513 129 1 513 129 

   Bundne investeringsfond 22 644 832 5 630 134 

     25550001 BUNDET INVESTERINGSFOND 4 327 918 327 918 

     25550010 FOND TILFLUKTSROM 222 444 217 830 

     25550551 KULTURHUSFOND - STATSTILSKUDD TUSENÅ 119 500 119 500 

     25550920 INNFRIDDE HUSBANKLÅN 17 974 971 4 964 886 

   Regnskapsmessig mindreforbruk 28 046 936 51 552 708 

     25950000 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD 28 046 936 51 552 708 

   Udisponert i inv.regnskap 0 0 

Udekket i inv.regnskap 0 0 

   Kapitalkonto 139 583 371 95 819 363 

     25990000 KAPITALKONTO 680 406 580 677 376 449 

     25990001 KAPITALKONTO - AVDRAG UTLÅN  BOLIG -258 647 283 -241 276 825 

     25990002 KAPITALKONTO - BRUK AV LÅNEMIDLER -1 852 358 576 -1 638 681 141 

     25990003 KAPITALKONTO - UTLÅN BOLIG 356 151 571 298 680 425 

     25990004 KAPITALKONTO - AVDRAG EKSTERNE LÅN 896 357 276 843 558 119 

     25990005 KAPITALKONTO - AVDRAG SOSIALE LÅN -5 175 158 -5 124 147 

     25990006 KAPITALKONTO-UTLÅN SOSIALLÅN 4 591 053 4 439 438 

     25990007 KAPITALKONTO ANLEGGSMIDLER -507 938 750 -507 938 750 

     25990008 KAPITALKONTO ANLEGGSMIDLER 264 168 917 196 701 734 

     25990009 KAPITALKONTO PENSJON -301 167 211 -317 770 890 

     25990010 LÅN NITTEDAL-EIENDOM KF 863 194 953 785 854 952 

   Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 7 625 025 7 625 025 

     25810000 ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVI 7 625 025 7 625 025 

   Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves -14 670 151 -14 670 151 

     25800000 ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVI -14 670 151 -14 670 151 

   Langsiktig gjeld 2 813 262 797 2 615 093 737 

   Pensjonsforpliktelser 1 559 785 326 1 485 792 009 

     24014100 ARB.AVGIFT NTO PENSJONSFORPL. KLP 24 679 376 28 195 866 

     24014200 ARB.AVGIFT NTO PENSJONSFORPL. SPK 12 537 606 11 072 929 

     24041100 PENSJONSFORPLIKTELSER KLP 1 222 942 083 1 163 735 884 

     24041200 PENSJONSFORPLIKTELSER SPK 299 626 261 282 787 330 

   Ihendehaverobligasjonslån 142 714 000 92 400 000 

     24149002 ISIN 001 0720188 DANSKE BANK VERDIPA 0 92 400 000 

     24235000 ISIN 001 0720188 DANSKE BANK VERDIPA 92 400 000 0 

     24235001 SEB Serifikatlån 608961/505365 NY 50 314 000 0 

   Sertifikatlån 0 0 

   

   

   

   



12/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Nittedal kommune - 15/00144-18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Nittedal kommune : Årsregnskap 2017 Nittedal kommune

 
Nittedal kommune Årsregnskap 2017         Side 36 
 

 
Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Andre lån 1 110 763 471 1 036 901 728 

     24519576 HUSBANKEN 11412697 2 KOMM. BOLIGER 179 015 203 735 

     24519577 HUSBANKEN 11412697 2 KOMM. BOLIGER 18 040 20 500 

     24519599 HUSBANKEN 11507782-8, VIDERE UTLÅN 2 6 301 387 6 700 518 

     24519601 HUSBANKEN 11513023 9, VIDERE UTLÅN 2 17 500 000 18 500 000 

     24519602 HUSBANKEN 11524048/1/1 VIDERE UTLÅN 12 000 000 12 000 000 

     24519603 HUSBANKEN 11528647/1/1 VIDERE UTLÅN 24 530 035 25 450 025 

     24519604 HUSBANKEN 11532186 UTLAN 2015 36 318 400 37 918 400 

     24519605 HUSBANKEN UTLÅN 2016 11535035 37 840 000 39 440 000 

     24519606 HUSBANKEN LÅNENR 11537729/3/1 VIDERE 49 468 026 0 

     24519607 HUSBANKEN LÅNENR 11537729 3 VIDERE U 20 000 000 0 

     24531016 DNB ASA obl.kån 0010705924 0 123 497 000 

     24531017 DNB ASA obl.lån 0010705916 0 120 000 000 

     24531019 KBN LÅN 2015 20150558 129 940 000 129 940 000 

     24531020 KOMMUNLABNKEN LÅN 20160119 130 000 000 130 000 000 

     24531024 KOMMUNALBANKEN LÅN 20160119 115 000 000 115 000 000 

     24531025 NORDIC TRUSTEE LÅNn 2016/2026 001010 179 856 000 179 856 000 

     24531026 KOMMUNALBANKEN LÅN 20130472 98 266 000 98 266 000 

     24531027 KOMMUNALBANKEN LÅN NO10705924 123 497 000 0 

     24531028 Nordic Trustee AS NO0010806094 130 000 000 0 

     24599000 KAPITALISERING LEIE 49 568 109 550 

   Konsernintern langsiktig gjeld 0 0 

   Kortsiktig gjeld 231 763 822 240 904 784 

   Kassekredittlån 0 0 

   Annen kortsiktig gjeld 185 994 984 190 293 081 

     23214200 OPPGJØRSKONTO FOR MOMS -6 685 393 -5 448 357 

     23214400 PERIODISERTE  LØNNSKOSTNADER 12 149 388 12 437 053 

     23214410 PERIODISERTE ARBEIDSGIVERAVGIFT 1 660 782 1 641 660 

     23214420 PERIODISERTE GODTGJØRELSER 0 850 897 

     23214500 AVSATT ARBGAVG AV PÅLØPTE FERIEPENGE 9 719 873 9 030 021 

     23214600 SKATTETREKK 24 661 797 23 876 735 

     23214610 PÅLEGGSTREKK 55 393 55 462 

     23214700 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT 16 627 678 16 066 536 

     23275001 AVSETNING TAP PÅ FORDRINGER 399 258 542 707 

     23275500 PÅLØPT FERIEPENGER 68 934 497 64 891 800 

     23276460 BOMPENGER - SKOGSBILVEIER 0 1 800 

     23299000 INTERIMSKONTO PERIODISERINGER 9 986 522 242 894 

     23299010 INTERIMSKONTO BANK 3 407 026 3 657 855 

     23299020 INTERIMSKONTO NCC 1 810 628 0 

     23299025 JUSTERINGSAVTALER KORTSIKTIG GJELD 283 284 0 

     23599040 LEVERANDØRGJELD 33 177 216 53 391 491 

     23599041 GJELD TILSKUDD, TREKK MM. 793 876 11 289 

     23599240 INTERIM BILLETTSALG KULTURHUSET 328 042 0 

     23720010 PÅLØPTE RENTER 8 593 986 8 952 108 

     23775110 DEPOSITUM NØKKELBRIKKER 91 130 91 130 

   Derivater 0 0 

   Konsernintern kortsiktig gjeld 45 374 662 49 462 034 

     23366000 NITTEDAL EIENDOM KF, MELLOMREGNING K 45 374 662 49 462 034 
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Premieavvik 394 177 1 149 670 

     23914100 ARB.AVGIFT PREMIEAVVIK KLP -62 240 97 750 

     23914200 ARB.AVGIFT PREMIEAVVIK SPK 110 951 44 322 

     23941100 PREMIEAVVIK KLP -441 419 693 260 

     23941200 PREMIEAVVIK SPK 786 885 314 339 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 584 469 217 3 284 877 890 

   

   MEMORIAKONTI 
  Memoriakonto 87 704 478 124 909 157 

   Ubrukte lånemidler 87 455 172 124 157 707 

     29100100 UBRUKTE LÅN I HUSBANKEN 23 586 909 11 058 055 

     29100200 UBRUKTE LÅNEMIDLER 63 868 263 113 099 652 

   Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0 

   Andre memoriakonti 249 306 751 450 

     29200050 SELVKOST BYGGESAK, IKKE FONDSFØRT 249 306 751 450 

   Motkonto til memoriakontiene -87 704 478 -124 909 157 

     29999010 MEM KTO UBR EKSTERNE LÅN -87 455 172 -124 157 707 

     29999020 IKKE FONDSFØRT FOR SELVKOSTOMRÅDENE -249 306 -751 450 
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Arkivsak-dok. 15/00145-11 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nittedal kontrollutvalg 02.05.2018 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET 2017 - 
NITTEDAL EIENDOM KF 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal Eiendom KF årsregnskap 2017 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 
1. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017.
2. Årsregnskap 2017 for Nittedal-Eiendom KF
3. Årsberetning 2017 for Nittedal-Eiendom KF
4. Uavhengig revisors beretning for Nittedal-Eiendom KF

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før 
årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende 
før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
Formannskapet i Nittedal avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 14. mai 2018. 
Det er kommunestyret selv som vedtar foretakets årsregnskap og årsberetning. 

Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold som skal omtales i uttalelsen. Det vil 
videre være naturlig å ta med spesielle forhold som omtales i revisjonsberetningen 
og eventuelle revisjonsrapporter og nummererte brev. 

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

Romerike revisjon har avgitt revisjonsberetning 13.4.18. Beretningen er avgitt uten 
presiseringer og forbehold. 

Daglig leder er innkalt til møtet for å legge frem årsregnskapet og årsberetningen for 
2017, samt svare på spørsmål fra kontrollutvalget.  

Sak 13/18
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Romerike Revisjon IKS vil legge frem revisjonsberetningen og rapportere fra arbeidet 
med revisjon av Nittedal kommunes årsregnskap for 2017. 
 
Et forslag til uttalelse ligger vedlagt. Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter og 
kommer med innspill til forslaget i møtet. 
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Nittedal kommune 
 
Kontrollutvalget 
 
 

Til kommunestyret i Nittedal kommune 

 

Uttalelse til Nittedal–Eiendom KF årsregnskap for 2017 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget etter 

fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet 

før det vedtas av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i 

hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir sin 

innstilling om årsregnskapet.  

 

Kontrollutvalget har i sitt møte 2. mai behandlet Nittedal - eiendom KF 

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

 Årsregnskap og årsberetning 2017 for Nittedal - eiendom KF 

 Uavhengig revisors beretning for 2017 

 

I tillegg har daglig leder og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig 

informasjon om aktuelle problemstillinger. 

 

Kontrollutvalget konstaterer at Nittedal – eiendom KF har et regnskapsmessig 

mindreforbruk på 1,97 mill. kroner. Netto driftsresultat er på 1,967 mill. kroner 

og utgjør 1,1% av inntektene. Fylkesmannen understreker at dette forholdstallet 

bør ligge i intervallet 3% - 5% for å bygge en sunn økonomi over tid.  

 

Kontrollutvalget merker seg at det er gitt en god redegjørelse i årsberetningen 

av iverksatte og planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard og betryggende 

kontroll (jf. kommuneloven § 48 nr. 5). 

 

Revisors beretning er avlagt uten presiseringer eller forbehold. 

 

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

foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskiftet. 

 

 

Nittedal, 02.05.2018 

 

 

John Ivar Rygge (sign.) 

Kontrollutvalgsleder                                        Kopi: Formannskapet 
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Arkivsak-dok. 17/00077-8 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nittedal kontrollutvalg  02.05.2018 

EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON - 
ROMERIKE KRISESENTER IKS 

Forslag til vedtak/innstilling: 

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

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

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

etterlevelse.

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

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

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

Romerike revisjon IKS av april 2018

Saksframstilling: 

Bakgrunn for saken 
Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll (2017-2020). 
Kontrollutvalget bestilte en oppfølging av forrige eierskapskontroll og en 
forvaltningsrevisjon. Formålet med eierskapskontroll er å følge opp funn fra forrige 
kontroll i 2013. Det ble besluttet at forvaltningsrevisjonen skulle ta for seg driften, 
ressursbruk og økonomistyring, samt hvordan formålet for virksomheten ivaretas. 
Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalget den 28. september 2017, sak 29/17. 

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

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

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

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

2. informasjon om kommunenes deltagelse i representantskapsmøtene i 
valgperioden. 

 
 
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 dokumentasjon som belyser prosessen eller at 
vedtakene i kommunestyrene ble fulgt opp og innhentet fra Krisesenterets side. 
Revisjonen utelukker imidlertid ikke at alle kommunestyrene har vedtatt 
selskapsavtalen når det gjelder lånerammen (et av flere forslag til endringer).  
 
I 2014 ble selskapsavtalen endret på ny med hensyn til deltakernes eierandel og 
ansvarsandel. Den nye selskapsavtalen er behandlet i representantskapet, men ble 
ikke sendt til kommunene som egen sak for behandling i kommunestyrene, og er 
dermed ikke gyldig vedtatt.  
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I 2015 ble selskapsavtalene endret med hensyn til valg av styremedlemmer. En slik 
endring krever ikke kommunestyrebehandling, jf. IKS-loven § 4, slik at denne avtalen 
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 Nittedal kommune har være representert i alle disse 6 
møtene. Ullensaker kommune derimot har ikke vært representert i 5 av møtene, 
mens Nes kommune ikke har vært representert i 2 av møtene.   
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ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 1 

 

SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

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

bestillinger i kontrollutvalgene høsten 2017. 

 

Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger:  

 

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

IKS fulgt opp 

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

eiernes side? 

3. Organisering og ressursbruk 

      a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

      b) Hvordan bruker de sine ressurser? 

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

blir disse etterlevd i praksis? 

 

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

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

Revisjonens oppsummering av del 1 Eierskapskontrollen  

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

opp 

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

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

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

punkt. 

 

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

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

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

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

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

representantskapet.  

 

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

automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved behandling av alle saker 

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

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

sakshenvisning.  
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ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 2 

 

 

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

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

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

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

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

representantskapsprotokollen.  

 

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

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

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

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

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

omtalt ovenfor.  

 

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

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

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

 

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

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

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

offentligheten siden den er vurdert til å inneholde taushetsbelagte opplysninger.  

 

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

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

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

 

Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og implementert. 

Undersøkelsen har videre avdekket at den enkelte kommunens rapportering i Kostra om 

krisesenterets internkontroll er mangelfull. I 2015 rapporterte fire av 14 kommuner om internkontroll 

som var på plass. I 2016 rapporterte syv av 14 kommuner om det samme. 

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

side? 

Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige eierskapskontroll. 

Formålet reflekterer kravene i krisesenterloven og loven er ikke endret siden selskapsstiftelsen.  

 

Ifølge informasjon revisjonen har mottatt favner selskapets formål også skjæringspunktet mellom 

oppgaver både krisesenteret og kommunene skal løse. Diskusjonen har vært i hvilken grad 

krisesenteret skal involveres når brukerne returnerer til sine respektive kommuner med hensyn til 

tjenester som NAV, politiet m.m. Funnene viser at samarbeidet med de ulike eierkommunene 

varierer, men at god kontakt med kommunene gir effekt om man involverer de med kjennskap til 

brukerne.  
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Selskapets handlingsplan og strategiske fokusområder utdyper formålet i detalj, og disse er lagt 

frem for eierne i representantskapsmøte.  

 

Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse. 

Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

Selskapet er organisert som et IKS og er redegjort for i kapittel 2.4. 

Revisjonens oppsummering av del 2 Forvaltningsrevisjon  

Hvordan bruker krisesenteret sine ressurser? 

Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per innbygger) er 

noenlunde på samme nivå som for andre krisesentre (kr 65 per innbygger) i 2016. Bemanningen 

kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente anbefalinger.  

 

 I 2014 hadde Romerike krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en sammenligning med sju 

andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har 

økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå 

målsettingen om ytterlige å øke antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre 

viser det seg at fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 

2016 målt per tusen innbyggere. 

 

Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned fra 2015 til 

2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng med åpningen av nytt 

krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig 

botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 

 

Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom kommunestørrelse 

og bruken av krisesenteret. Det er variasjoner mellom år og mellom kommuner når det gjelder dette. 

Kommunen plikter å tilby krisesentertjenester til sine innbyggere etter krisesenterloven. Dette 

gjelder uavhengig av behovet det enkelte år. Alle kommunene har hatt brukere ved Romerike 

Krisesenter i løpet av de siste 2,5 år. 
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I hvilken grad har selskapet etablert tilfredsstillende system for økonomistyring og blir disse 

etterlevd i praksis? 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har 

selskapet etablert 

tilfredsstillende system 

for økonomistyring og 

blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement, 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring,  

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, herunder  

 årshjul, 

 økonomiplan og årsbudsjett, 

 økonomirapportering gjennom året, 

 budsjettendringer,  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig informasjon samt rettidig 

regnskapsavleggelse. 
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Avvik og forbedringspunkt  Positive funn 

1. Egenkapitalinnskuddet (tilhører pensjon) er ikke 

budsjettert (forskrift om årsbudsjett § 2b). Det er 

opplyst at dette vil bli endret; det er positivt. 

2. Styrets vedtok den 31.5.2016 å gi tillatelse til 

oppdekking fra driftsfond i forbindelse med 

iverksatt tiltak for å unngå avvisninger. Styret har 

ikke fullmakt til å disponere disposisjonsfondet. 

Denne fullmakten ligger til representantskapet 

(IKS-loven § 19, forskrift om årsbudsjett § 2 og 

selskapsavtalen). 

3. Delegering fra styret til daglig leder er ikke fullt ut 

skriftlig når det gjelder budsjettfullmakter (for 

eksempel fullmakt til å se budsjett på hovedpost i 

sammenheng eller fullmakt til å se lønn og 

sykepengerefusjon i sammenheng).  

4. Det er ikke tatt stilling til bruk eller ikke bruk av 

avkastningen som legges til premiefondet i KLP. 

Fondet har en saldo på en million kroner i tillegg til 

årlig avkastning. 

5. Det er ikke utarbeidet et overordnet 

økonomireglement. En nærmere beskrivelse av 

ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder 

kan for eksempel inngå i et slikt reglement. 

Revisjonen er gjort kjent med at dette arbeidet er 

påbegynt, noe som er positivt. 

 Selskapet har på plass mange detaljerte 

prosedyrer, delegeringsreglement, 

styreinstruks og instruks for daglig leder. 

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for 

alle. Anvisningsmyndigheten er lagt til leder 

og nestleder. Styreleder anviser daglig 

leders lønn med mer.  

 

 Rutiner for virksomheten er på plass, 

herunder en detaljert avtale med 

regnskapsfører (Lørenskog kommune). 

 

 Det er rutiner som sikrer de fleste 

støttefunksjoner. 

 Budsjett og økonomiplan utarbeides og 

legges fram for representantskapet. 

 Det rapporteres til styret på budsjett og 

regnskap, både på overordnet nivå og 

detaljert på kontonivå. 

 Budsjettendringer legges fram for 

representantskapet når de foretas. Ved 

større avvik innenfor det vedtatte budsjett, 

kan styret ved behov justere budsjettet. 

 

Revisjonen konkluderer med at Romerike Krisesenter i stor grad har etablert et tilfredsstillende 

system for økonomistyring og praktiserer dette. Rapporten peker imidlertid også på noen avvik og 

forbedringspunkter. 

 

I tillegg til konklusjonen og det som er nevnt ovenfor, kommenterer revisjonen spørsmålet om 

krisesenteret årlig bør budsjettere med en deflator på samme nivå som kommunene. Revisjonen 

mener det kan være naturlig å legge seg på samme deflator som kommunene. Kommunene får 

føringer på dette fra staten. Revisjonen mener det er vanskelig å uttale seg om en deflator alltid skal 

ligge på en gitt prosentsats, for eksempel 2,6 prosent. Andre behovsendringer som nye stillinger, 

inventar og utstyr ut over rammen må selvfølgelig løftes fram særskilt i tillegg.  

 

Revisjonen peker til slutt på at krisesenterets likviditet reduseres når senteret selv må dekke sine 

underskudd, og eierne indirekte trekker inn overskudd. Krisesenterets handlingsrom vil etter hvert 

framstå som svært begrenset og det er heller ingen ubrukte lånemidler som midlertidig kan avhjelpe 

manglende likviditet hvis det skulle oppstå en uforutsett situasjon. Etter revisjonens mening er dette 

spørsmål som eierne bør ta stilling til.  
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Hva et disposisjonsfond bør ligge på er etter revisjonens oppfatning et eierspørsmål. Hvis det er 

midler på et disposisjonsfond, gis selskapet mulighet til å takle naturlige svingninger og uforutsette 

hendelser selv. Styret bør gjøre en vurdering av behov for likviditet og egne fondsmidler og ta dette 

opp med eierne. 

Uttalelse til rapporten fra representantskapets leder, styreleder og daglig leder 

Representantskapets leder, Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune, ble i brev av 

15.1.2018 gitt anledning til å gi uttrykk for sitt syn på rapportens del 1 om eierskapskontrollen. I 

svarbrev datert 29.1.2018 (vedlegg 5) skriver representantskapets leder at han registrerer at 

undersøkelsen viser at krisesenterets virksomhet per i dag er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse, og legger til «[e]ierskapskontrollen tas til etterretning». 

 

Styreleder, Kari Hauge, og daglig leder, Laila Durrani, ble i brev av 15.1.2018 gitt anledning til å 

uttale seg til rapportens del 2 om forvaltningsrevisjonen.  

 

Styreleder skriver i e-post 30.1.2018 at hun stort sett synes rapporten er dekkende. «Det eneste jeg 

har behov for å påpeke er punktet hvor det antydes at krisesenteret bør ha en deflator på samme 

nivå som kommunene. Samtidig står det at "andre behovsendringer utover rammen må løftes fram i 

særskilte tillegg". Med to representantskapsmøter i året og lang behandlingstid på sakene kan dette 

bli en utfordring. Men enda viktigere er det som det helt riktig påpekes, at krisesenteret selv må 

dekke underskudd, mens overskuddet trekkes inn. Jeg har min sterke tvil om eierne vil gå for 

tilleggsbevilgninger selv om senteret skulle få behov.»  

 

Daglig leder gir uttrykk for at hun har gitt noen innspill til høringsutkastet som det er tatt hensyn til i 

den endelige rapporten, og at hun ikke ser behov for å avgi høringsuttalelse i tillegg.  
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen blir revisjonens anbefalinger: 

 

1. Romerike Krisesenter IKS bør vurdere punktene under «avvik og forbedringspunkter» og 

sørge for nødvendig oppfølging i styret og hos eierne. Dette omfatter: 

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

b. Ta stilling til bruken av premiefondet (dette omfatter saldo og årlig avkastning). 

c. Nedfelle ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder skriftlig. 

d. Utarbeide et overordnet økonomireglement (arbeidet er påbegynt). 

 

 

 

 

Jessheim, 30. januar 2018  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

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

Bestillingen i de respektive kontrollutvalg ble foretatt i Skedsmo 4. september 2017 (68/17), 

Lørenskog 10. oktober 2017 (28/17), Nittedal 28. september 2017 (29/17), Rælingen 3. oktober 

2017 (32/17), Fet 12. september 2017 (27/17), Sørum 12. september 2017 (25/17), Aurskog-Høland 

6. september 2017 (25/17), Hurdal 5. september 2017 (27/17), Ullensaker 12. oktober 2017 (31/17), 

Eidsvoll 4. september 2017 (30/17), Nannestad 13. september 2017 (29/17), Gjerdrum 25. 

september 2017 (36/17) og Nes (Akershus) 10. oktober 2017 (37/17). 

 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de 

selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

(selskapskontroll), jf. kommuneloven § 77 jf. § 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. 

 

Romerike Revisjon gjennomførte en eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS i 2013. Formålet 

med denne etterkontrollen er å følge opp funn fra forrige kontroll. I tillegg har kontrollutvalgene 

bestilt forvaltningsrevisjon om økonomioppfølging. 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 

Kontrollutvalgene bestilte eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskapet Romerike 

Krisesenter IKS i de første møtene i 2017. Bestillingens utgangspunkt er overordnet analyse og plan 

for selskapskontroll 2017-2020. Kontrollutvalgene vedtok en oppfølging av forrige eierskapskontroll 

og en forvaltningsrevisjon. Videre fremhevet noen av utvalgene1 at forvaltningsrevisjonen skulle ta 

for seg driften, ressursbruk og økonomistyring, samt hvordan formålet for virksomheten ivaretas. 

 

På bakgrunn av ovennevnte utarbeidet revisjonen forslag til prosjektplan som ble vedtatt av alle 

kontrollutvalgene. Revisjonen ble bedt om å undersøke følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad er anbefalingene fra forrige eierskapskontroll i Romerike Krisesenter 

IKS fulgt opp? 

 

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

eiernes side? 

                                                

 

 
1
 Rælingen kontrollutvalg sak 3/17 i møte 24.1.2017 Under møtebehandling, Nannestad kontrollutvalg sak 

3/17 i møte 8.2.2017 og Nes kontrollutvalg sak 3/17 i møte 25.1.2017 Under møtebehandling. Skedsmo 

kontrollutvalg behandlet saken i møte 6.2.2017, sak 5/17 og Under møtebehandling framkommer at saken ble 

drøftet i utvalget. 
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2. Hvordan er virksomheten i selskapet organisert og hvordan bruker de sine ressurser? 

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

blir disse etterlevd i praksis? 

 

Revisjonen har valgt å besvare problemstillingene ovenfor på følgende måte: 

 

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

IKS fulgt opp 

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

eiernes side? 

3. Organisering og ressursbruk 

      a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert?  

      b) Hvordan bruker de sine ressurser? 

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

blir disse etterlevd i praksis? 

 

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

besvares under eierskapskontrollen. Problemstilling 3b) og 4 besvares under forvaltningsrevisjonen. 

Denne justeringen er gjort av praktiske hensyn og er ikke ment å innvirke på innholdet i revisjonens 

undersøkelse. Revisjonen har kommet til at tematikken i problemstilling 2 hører til eierskapskontroll 

sammen med problemstilling 3a).  

 

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

gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene utgjør den målestokken som 

virksomhetens praksis på et område måles opp mot.  

 

I denne undersøkelsen utledes kontrollkriterier til problemstilling 1 og 2. Problemstilling 3 er i sin 

helhet beskrivende (deskriptiv) og det utledes derfor ikke kriterier. Til problemstilling 4 utledes 

revisjonskriterier. Kontroll- og revisjonskriteriene følger som vedlegg 1 og 2 til denne rapporten. 

 

Rapporten forelegges representantskapets leder (eierskapskontrollen), styreleder og daglig leder 

(eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen) til uttalelse. Svar på foreleggelse følger som vedlegg 

til rapporten og kommenteres i sammendraget foran i rapporten. 
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Del 1 Eierskapskontroll 
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2 EIERSKAPSKONTROLL 

2.1 Innledning 

Romerike Krisesenter IKS er et ressurssenter for kvinner og menn som er eller har vært utsatt for 

vold og/eller mishandling fra en partner, familie eller andre. De tilbyr råd og veiledning, informasjon, 

kartlegging av situasjonen og bistår med å finne løsninger. Videre tilbys akutt, midlertidig botilbud 

som også er tilpasset barn.  

2.2 Problemstilling og metode 

Denne kontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommunelovens regler om 

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

eierskapskontrollen besvarer følgende problemstillinger: 

 

Problemstilling 3 er deskriptiv og det utledes ikke kriterier. 

 

I tillegg vil undersøkelsen følge opp eierskapskontrollen i Romerike Krisesenter IKS fra 2013 

(problemstilling 1). Dette gjøres i form av en etterkontroll av de funn og vurderinger som ble påpekt i 

forrige eierskapskontroll. Det betyr at kontrollen er avgrenset til en vurdering av i hvilken grad 

anbefalingene fra forrige eierskapskontroll er fulgt opp. Vurderingen og anbefalingen fra forrige 

kontroll er gjengitt i tabell nedenfor og systematisert i tre anbefalinger.  

 

Anbefalinger fra eierskapskontroll 2013: 

Problemstilling 2 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de forutsetninger som er satt fra eiernes side? 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert? 

Anbefaling 1 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. Dessuten er 

valg av organisasjonsmodell for selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av eierkommunene. Eierne bør 

derfor vurdere å opprette et felles fora i tillegg til representantskapet for å kunne drøfte 

eierstyringsspørsmål, som for eksempel selskapsform, endringer av selskapsavtalen, rammene for 

eierstyringen og rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke blir etablert på permanent basis, så 

kan det i alle fall vurderes for en periode fremover. 

Anbefaling 2 
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Disse anbefalingene er gjort om til kontrollerbare problemstillinger som gjengis foran i hver av 

delkapitlene. Kontrollen består av å kartlegge og beskrive hvordan anbefalingene er fulgt opp. 

Revisjonen oppsummerer til slutt i hvilken grad avvikene fra forrige kontroll er fulgt opp, se punkt 

2.6.4. 

 

Problemstillingene besvares metodisk gjennom dokumentanalyse og intervju av 

representantskapsleder, styreleder og daglig leder. Revisjonen anser dette som tilstrekkelig 

datagrunnlag for å svare opp en etterkontroll av tidligere eierskapskontroll. Intervjuene er som 

sedvanlig verifisert av intervjuobjektene og utkast til rapport er forelagt representantskapsleder, 

styreleder og daglig leder for uttalelse før endelig ferdigstillelse og oversendelse til 

kontrollutvalgene. 

2.3 Krisesenterets utvikling 

Generelt 

Krisesentrene ble startet opp av kvinnegrupper og ideelle stiftelser i sin tid. Noen få krisesentre ble 

opprettet av kommunene. Den 1. januar 2010 trådte lov 19. september 2009 nr. 44 om kommunale 

krisesentertilbod (krisesenterlova) i kraft som pålegger alle kommuner å sørge for et 

krisesentertilbud til befolkningen.2 Krisesenterdriften ble lagt inn i rammetilskuddene og ordningen 

med statstilskudd falt bort. Fra 2011 økte staten kommunenes rammetilskudd for å finansiere et 

krisesentertilbud som alle personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner kan benytte 

seg av.  

 

Forskning viser at krisesentrenes driftsform endret seg etter at krisesenterlova trådte i kraft. I 2009 

var 12 prosent av krisesentrene organisert som et IKS-selskap. Denne type selskapsorganisering 

økte til 28 prosent i 2013 (NOVA 2014). Forskningsrapporten peker videre på at kommunene bruker 

mer på krisesentertilbud enn økningen i rammetilskuddene skulle tilsi. Utgiftene per innbygger i 

Akershus økte fra 2011 (45 kroner per innbygger i fylket) til 2013 (57 kroner per innbygger). 

Landsgjennomsnittet økte i samme periode i 2011 fra 53 kroner per innbygger til 2013 med 66 

kroner per innbygger (NOVA 2014).  

                                                

 

 
2
 I forbindelse med lovendringen i 2010 (krisesenterlova) etablerte man også interkommunale løsninger. 

Det har vært krevende for kommunene å forankre egen eierstyring inn mot representantskapsmøter 

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. Representantskapet som eierorgan 

bør forsikre seg om at selskapet følger dette opp. 

Anbefaling 3 

Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker at dette er en forutsetning for effektiv drift innenfor regler og 

rammer som gjelder for selskapet. 
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Om Romerike krisesenter IKS 

Romerike krisesenter IKS ble stiftet i 2011. De flyttet inn i nye lokaler juni 2014. Det medførte 

brukerendringer i fysiske lokaler og intern organisering med blant annet endret arbeidstid, økt 

spisskompetanse, forbedrede brukermøter og økt samarbeid med frivillige organisasjoner 

(Årsrapport 2014, s. 3). 

 

I 2015 økte krisesenterets brukertall. I følge selskapets årsmelding førte økningen til at senterets 

kapasitet ble sprengt som igjen resulterte i flere brukeravvisninger (Årsrapport 2014, s. 3). 

Utviklingen i antall brukere er gjengitt i tabell 1 nedenfor. 

 

Tabell 1 Utvikling i antall brukere ved Romerike Krisesenter IKS 2014 - 2016 

Beboere og dagbrukere 2014 2015 2016 

Beboere, kvinner 143 155 146 

Beboere, menn 8 15 8 

Beboere, barn 132 152 141 

Beboere totalt 283 322 295 

Dagsamtaler 82 294 348 

Antall døgn 6.098 7.901 7.078 

Botid: Oppholdsdøgn i gjennomsnitt 21,5 24,5 24,0 

Kilde: Årsrapport 2016, 10 

 

Tabellen viser antall beboere, fordelt på kvinner, menn og barn for årene 2014, 2015 og 2016. Antall 

dagsamtaler har gått opp i perioden som er i tråd med senterets mål. Dette bidrar til å sikre 

oppholdsplass til de som har høyest risiko. I samme periode har antall oppholdsdøgn økt fra 2014 til 

2015, men gått noe ned fra 2015 til 2016. I gjennomsnitt har antall oppholdsdøgn gått opp fra 2014 

til 2015, for så å gå litt ned fra 2015 til 2016. Antall oppholdsdøgn i 2016 tilsvarer gjennomsnittlig 19-

20 personer boende på krisesenteret hver natt og halvparten av disse var barn (Årsrapport 2016, s. 

14). 

2.4 Selskapets organisering  

2.4.1 Innledning 

I dette delkapittelet behandles problemstilling 3 om selskapets organisering og ressursbruk, bokstav 

a. 
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2.4.2 Eiere og eierandeler 

Selskapet eies av 14 kommuner som er representert med en stemme hver i representantskapet. 

Representantene velges for fire år av gangen og valgperioden for disse følger kommunestyrets 

valgperiode.  

 

Eier- og ansvarsandeler i selskapet er fordelt på kommunene etter folketall, jf. selskapsavtalen 

punkt 3, som vist i tabellen nedenfor. 

 

Tabell 2 Oversikt over selskapets eiere og eierandeler 

Eierkommuner Eierandel i prosent 

Skedsmo 19,0 % 

Lørenskog 12,9 % 

Ullensaker 12,0 % 

Nittedal 8,3 % 

Eidsvoll 8,4 % 

Nes 7,5 % 

Rælingen 6,2 % 

Sørum 6,3 % 

Aurskog-Høland 5,7 % 

Nannestad 4,3 % 

Fet 4,1 % 

Gjerdrum 2,3 % 

Enebakk* 2,0 % 

Hurdal 1,0 % 

Problemstilling 3: Organisering og ressursbruk 

a) Hvordan er virksomheten i selskapet organisert? 
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Eierkommuner Eierandel i prosent 

SUM 100 % 

Pr. oktober 2017, tall hentet fra bisnode 

* Enebakk kommune er tilknyttet to krisesentre, henholdsvis Romerike Krisesenter IKS og Follo Krisesenter IKS. 

2.4.3 Styresammensetning 

Styret består av: 

 Kari Hauge, styrets leder 

 Cathrine Ruth Grüner-Hegge Gundersen, nestleder 

 Kari Ingebjørg Vatndal Rustad, styremedlem 

 Inge Marius Trana, styremedlem 

 Ola Løberg, styremedlem 

 Siw Elin Strøm, styremedlem (ansattvalgt styremedlem til mai 2016) 

 Elizabeth Dahl, styremedlem (ansattvalgt styremedlem fra mai 2016) 

 

Daglig leder er Laila Durrani. 

2.4.4 Selskapsorganene 

Selskapsavtalens3 punkt 4 om selskapets styrende organer beskriver oppgaver og myndighet for 

representantskapet, styret og daglig leder. Representantskapet er selskapets øverste organ 

(selskapsavtalen punkt 4.1.1). Representantskapet velger selskapets styre (se selskapsavtalen 

punkt 4.2.1) som er daglig leders nærmeste overordnede. Ifølge styreinstruksen, datert januar 2014, 

er styret Romerike Krisesenters alminnelige forvaltningsorgan og setter den overordnede fokus og 

dagsorden for selskapet. Styret bidrar med ekstern kompetanse og erfaring ovenfor 

administrasjonen. Styret ansetter daglig leder som er direkte ansvarlig overfor styret og utenfor 

styremøtene rapporterer daglig leder til styrets leder.  

2.4.5 Administrativ organisering 

Representantskap og styret er redegjort for ovenfor. Organisasjonskartet nedenfor viser selskapets 

organisering av eiere, styret og administrasjonen.  

  

                                                

 

 
3
 Selskapsavtalen ble sist endret 21.4.2015 
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Figur 1 Organisasjonskart 

 
Oversikt hentet fra årsrapport 2016, s. 12. 

 

Selskapet hadde 18 årsverk fordelt på 23 ansatte per 31.12.2017. Krisesenteret er døgnbemannet 

og ansatte går i døgnkontinuerlig turnus. 

 

Selskapets administrasjon er: 

 daglig leder 

 nestleder 

 administrasjonskonsulent  

 

Delegasjonsreglementet viser til selskapsavtalen som regulerer selskapets myndighetsnivåer (og 

organisasjonskartet). Daglig leder er øverste myndighet internt i selskapet og nestleder er daglig 

leders stedfortreder.  

 

Brukerrettede stillinger er: 

 miljøterapeuter 

 barnefaglig team 

 miljøarbeidere  

 

I 2017 hadde senteret 17 brukerrettede årsverk. Til sammenligning hadde selskapet 13 

brukerrettede årsverk i 2015, 16 brukerrettede årsverk per 1. oktober i 2016. 
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I barnefaglig team er det tre ansatte, noe som gir et godt faglig forankret tilbud til barna og 

ungdommene på krisesenteret (årsrapport 2016). De øvrige ansatte består av miljøterapeuter og 

miljøarbeidere fordelt på tolv årsverk. De ansatte har erfaring fra offentlig og privat sektor, og god 

kunnskap om vold i nære relasjoner og viktige relaterte fagområder.  

 

Krisesenterets ledelse ønsker hele årsverk og minimal bruk av deltidsstillinger for å skape 

kontinuitet og forutsigbarhet i senterets brukerrettede arbeid. 

2.5 Er selskapets drift innenfor rammene av formålet med selskapet? 

I dette delkapitlet besvares følgende problemstilling: 

2.5.1 Kort om kontrollen fra 2013 

I forrige eierskapskontroll viste revisjonen til at Krisesenteret på det tidspunktet drev «innenfor de 

rammene som er gitt i formålsbestemmelsen». Kontrollen konkluderte med at selskapets virksomhet 

var innenfor rammene av selskapsavtalens formålsbestemmelse. 

 

Krisesenterets formålsbestemmelse lyder (se selskapsavtalens punkt 2): 

Selskapets formål er å drive Romerike Krisesenter (RKS). RKS skal inneholde et midlertidig botilbud 

og rådgivning til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære 

relasjoner, og ellers oppfylle de krav til krisesentre som følger av lov om kommunale 

krisesentertilbud (krisesenterlova) av 19. juni 2009 nr. 44 for denne persongruppen. 

Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet, og skal herunder blant annet omfatte:  

Et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, gratis dagtilbud og oppfølging sammen med 

kommunen i reetableringsfasen.  

Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet.  

Krisesenteret skal samarbeide med det øvrige offentlige hjelpeapparatet, andre krisesentre og 

aktører for å fremme virksomhetens formål.  

Krisesenteret skal i sitt arbeid være partipolitisk nøytral og ikke være tilknyttet bestemte 

organisasjoner eller trossamfunn. 

Formålsbestemmelsen er basert på krisesenterlovens krav til hva et krisesenter skal inneholde. 

Krisesenterloven § 2 beskriver kravene til krisesentertilbudet og kommunene. Ifølge første ledd er 

kommunene ansvarlig for at det eksisterende krisesentertilbudet kan benyttes av «personar som er 

Problemstilling 2 Kriterier 

Er selskapets virksomhet i tråd med det formål og de 

forutsetninger som er satt fra eiernes side? 

Selskapets drift skal være innenfor rammen av 

selskapets formålsbestemmelse. 
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utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving eller eit trygt 

og mellombels butilbod.» Andre ledd beskriver tilbudskravene som skal gi «brukarane støtte, 

rettleiing og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tenesteapparatet.» I forarbeidene skal 

krisesenteret også «omfatte eit heildøgns krisesenter eller eit tilsvarande trygt butilbod (a), eit 

dagtilbod (b), ein døgnope krisetelefon (c), og eit tilbod om oppfølgjing i reetableringsfasen (d). 

Krisesentertilbodet skal bestå av alle dei fire tenestene. Tilbodet kommunen er pålagt å sørgje for 

etter føresegna andre ledd bokstav a til d, har til formål å gi brukarane støtte, rettleiing og hjelp til å 

ta kontakt med andre deler av tenesteapparatet.» (Ot.prp.nr 96 (2008-2009) s. 76). 

 

Botilbudet er et lavterskeltilbud (beredskapstilbud) brukere kan oppsøke direkte i en krisesituasjon 

uten timeavtale og/eller annen henvisning jf. paragraf 2 tredje ledd. Reetableringsfasens støttetilbud 

ses i sammenheng med andre kommunale tjenester. Kommunen plikter å samordne tjeneste og 

tilbud. Kommunen skal sørge for god tilbudskvalitet og krisesentertilbudet må oppfylle visse faglige 

og innholdsmessige standarder, også rent fysisk. Krisesenterets ansatte bør ha kompetanse til å ta 

vare på mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret skal også drive utadrettet 

virksomhet, samarbeide med annet hjelpeapparat, være politisk nøytralt og ikke tilknyttet en 

bestemt organisasjon eller trossamfunn (Ot.prp.nr 96 (2008-2009) s. 77). 

2.5.2 Funn 

Ifølge representantskapsleder er selskapets formål ikke endret siden forrige eierskapskontroll. 

Selskapets formål i gjeldende selskapsavtale gjengir kravene i krisesenterloven og loven er ikke 

endret siden selskapet ble stiftet.  

 

Styreleder er av den oppfatning at krisesenteret drives etter selskapets formål. Daglig leder uttaler 

at selskapet følger krisesenterloven som er uttømmende. Daglig leder mener med andre ord at 

Romerike Krisesenter driver med alt som krisesenterloven pålegger og at senterets drift fyller lovens 

krav til et Krisesentertilbud for kommunene.   

 

Representantskapsleder uttaler i samtale med revisjonen at skjæringspunktet mellom oppgaver 

krisesenteret løser opp mot oppgaver kommunen skal løse har vært drøftet tidligere. Spørsmålet 

har vært i hvilken grad og på hvilken måte krisesenteret involveres med hensyn til brukerne som 

returnerer til sine respektive kommuner. Krisesenteret skal være en ressurs for kommunene, og det 

kan gi en god effekt om man involverer de som har kjennskap til brukere. Det kan skape bedre 

forutsetninger med samarbeid opp mot NAV og andre kommunale tjenester. Det har vært en 

diskusjon om eierne er av den oppfatning at krisesenteret bør ha en rolle her. 

Representantskapsleder fremhever at krisesenteret bør bidra slik at det skapes god kontakt mellom 

for eksempel krisesenteret og politiet, NAV m.m. Representantskapslederen oppfatter ikke dette 

som utenfor krisesenterets mandat og formål. 

 

Krisesenterets daglige leder påpeker i intervju med revisjonen at senteret samarbeider med alle 

kommunetjenestene som for eksempel NAV, politiet m.m. Samarbeidet med de 14 

deltakerkommunene varierer.  
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Krisesenterets første handlingsplan for 2014 - 2017 ble enstemmig vedtatt i representantskapsmøte 

18. november 2014, sak 14/14. Siden er både handlingsplan 2016 - 2019 og gjeldende 

handlingsplan for 2017 - 2020 vedtatt hvor det understrekes at krisesenteret er: 

Et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud. 

Et gratis dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen i samarbeid med kommunen. 

Krisesenteret skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet.  

Krisesenteret skal drive utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet, og sammen med 

kommunen ha et fokus på forebygging av vold og trusler om vold i nære relasjoner. 

Senterets strategiske fokus i perioden er knyttet til  

 Brukeren i fokus 

 Nærvær 

 Kommunikasjon 

 Samarbeid 

 Kompetanse 

Hvordan dette skal oppnås er knyttet til fem til sju tiltak innenfor hvert av ovennevnte områder. 

Tiltakene er tidfestet og det er oppnevnt en ansvarlig for hvert tiltak. 

 

I innstillingen til representantskapsmøte 28. september 2017, sak 10/17, ble handlingsplanen for 

2018 - 2021 fremlagt. Selskapets fremtidige strategiske fokusområder i perioden er brukeren i 

fokus, nærvær, kommunikasjon, samarbeid og kompetanse. 

2.5.3 Vurdering 

Revisjonens undersøkelser viser at selskapets formål ikke er endret siden forrige eierskapskontroll. 

Formålet reflekterer kravene i krisesenterloven og loven er ikke endret siden selskapsstiftelsen.  

 

Ifølge informasjon revisjonen har mottatt favner selskapets formål også skjæringspunktet mellom 

oppgaver både krisesenteret og kommunene skal løse. Diskusjonen har vært i hvilken grad 

krisesenteret skal involveres når brukerne returnerer til sine respektive kommuner med hensyn til 

tjenester som NAV, politiet m.m. Funnene viser at samarbeidet med de ulike eierkommunene 

varierer, men at god kontakt med kommunene gir effekt om man involverer de med kjennskap til 

brukerne.  

 

Selskapets handlingsplan og strategiske fokusområder utdyper formålet i detalj, og disse er lagt 

frem for eierne i representantskapsmøte.  

 

Revisjonen vurderer det slik at krisesenterets virksomhet er innenfor rammene av selskapets 

formålsbestemmelse. 
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2.6 Etterkontroll av tidligere eierskapskontroll (2013) 

2.6.1 Organisasjonsmodell, koordinering av eierstyringen og rapportering til eierne 

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på dagsorden og avklart?  

I forrige eierskapskontroll viste revisjonen til at selskapsformen er en viktig del av eierstyringen. Det 

ble vurdert som hensiktsmessig at eierne avklarte og stod samlet om en organisasjonsform, og 

revisjonen påpekte at det kan være uheldig for selskapsdriften om selskapsformen kontinuerlig er 

på dagorden.   

Funn 

I representantskapsmøte 27. april 2016, sak 12/16, fremmet Rælingen kommune forslag om at 

endret selskapsform bør tas opp til vurdering. Vedtaket ble oversendt eiermøte for vurdering. 

 

På eiermøtet avholdt 15. september 2016 drøftet man om «dagens organisasjonsform bør undergis 

en evaluering med sikte på å få vurdert om en endring av denne vil tjene samarbeidsområdet 

bedre». I og med at alle eierne ikke var representert på eiermøtet, fulgte representantskapsleder 

opp problemstillingen i brevformat til alle eierkommunene om en slik prosess var ønsket. Dette for å 

koordinere eiernes beslutningsgrunnlag og, som representantskapsleder, få en tilbakemelding på 

hvorvidt en evalueringsprosess var ønsket. IKS-formen hadde på dette tidspunktet fått virke i noen 

år og enkelte eiere hadde ytret ønske om en selskapsformvurdering. Om «et rimelig antall eiere 

melder interesse for en slik evaluering» vil det også være avklarende for selskapet med en slik 

prosess. Det ble presisert at en eventuell evalueringsprosess ligger hos eierne, og ikke selskapet.4 

 

Representantskapsleder fremhever at spørsmålet om selskapsform må settes på dagsorden fra tid 

til annen, særlig i forhold til kommunesammenslåingen.  

                                                

 

 
4
 Se brev om evaluering av organisasjonsform i vedlegg 4. 

Anbefaling 1 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling 

Det har vært flere saker rundt selskapet som har 

vært krevende å koordinere mellom 14 eiere. 

Dessuten er valg av organisasjonsmodell for 

selskapet på nytt satt på dagsorden fra en av 

eierkommunene. Eierne bør derfor vurdere å 

opprette et felles fora i tillegg til representantskapet 

for å kunne drøfte eierstyringsspørsmål, som for 

eksempel selskapsform, endringer av 

selskapsavtalen, rammene for eierstyringen og 

rapportering som kreves fra selskapet. Om dette ikke 

blir etablert på permanent basis, så kan det i alle fall 

vurderes for en periode fremover.  

a) Er valg av organisasjonsmodell satt på 

dagsorden og avklart?  

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrer? 

c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og 

koordinere rammene for eierstyringen? 

d) Har representantskapet avklart eiernes behov 

for rapporteringskrav til selskapet? 
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I intervju med revisjonen uttaler styreleder at valg av selskapsmodell stadig blir diskutert. Det 

varierer eierne imellom hvor opptatt de er av selskapsmodellen. Styreleder mener at når man har 

bestemt seg for denne modellen bør spørsmålet bero i to til tre år. Styreleder mener videre at det er 

en utfordring at ikke alle eierne er til stede i debatten, det vil si på eiermøtene eller på 

representantskapsmøtene. 

 

Daglig leder oppfatter at eierne har stilt spørsmålet om selskapsform i bero. Daglig leder synes det 

er fint å få ro om dette spørsmålet slik at selskapet kan driftes videre. Daglig leder understreker at 

det uansett er et eierstyrt spørsmål. 

b) Er selskapsavtalen gyldig vedtatt i alle kommunestyrer? 

I forrige eierskapskontroll gjennomgikk revisjonen to revideringer av selskapsavtalen. Ifølge 

selskapsavtalen (punkt 6.1) krever avtaleendringer enstemmig vedtak i representantskapet. 

Revisjonen omtalte selskapsavtalens første revideringsprosess som man mente illustrerte 

utfordringene med eierstyringen. Revisjonen påpekte at «forslag til endringer i selskapsavtalen skal 

behandles med enstemmig tilslutning i representantskapet, før den eventuelt sendes kommunene 

for behandling i kommunestyrene, jf. selskapsavtalen 6.1, se også IKS-loven § 4.» IKS-lovens § 4 

tredje ledd oppstiller minstekravene til selskapsavtalen. 

Funn 

Ifølge representantskapsleder er selskapsavtalen fra 2015 vedtatt i alle kommunestyrene så langt 

han kjenner til.  

 

Representantskapsleder opplyser til revisjonen at selskapet har hatt en krevende oppstart, både 

rent administrativ og på eiersiden. Men dette er et tilbakelagt stadium. Selskapet har hatt 

begrensede ressurser når det gjelder de mange juridiske og administrative forhold som skulle på 

plass når man oppretter et nytt selskap. Dette skapte blant annet utfordringer for korrekt håndtering 

av endringer i selskapsavtalen. Han er av den oppfatning at eierkommunene kunne støttet mer opp 

om selskapet i denne prosessen enn det som var tilfelle. 

 

I samtale med revisjonen mener styreleder at hun ikke tror selskapsavtalen er gyldig vedtatt i alle 

kommunestyrene.  

 

Daglig leder forklarer i intervju med revisjonen at hun ikke har greid å følge med på og finne frem til 

protokollene fra alle kommunestyrene. Hun har heller ikke mottatt særutskrifter av protokollene fra 

kommunene for 2014 til tross for gjentatte purringer på eierkommunene. Daglig leder får aldri 

automatisk tilsendt særutskrift av kommunestyreprotokoller som dreier seg om krisesenteret. Hun 

opplever det som krevende å etterspørre og purre inn disse protokollene fra kommunene. 

Selskapsavtalen er gyldig vedtatt av representantskapet. 
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c) Har eierne gjennomført tiltak for å samordne og koordinere rammene for 

eierstyringen? 

I forrige eierskapskontroll anbefalte revisjonen eierne å vurdere et felles fora i tillegg til 

representantskapet for å drøfte eierstyringsspørsmål. Om ikke et permanent fora opprettes så bør et 

midlertidig forum opprettes for en angitt tidsperiode.  

Funn: Eiermøter/eierseminar 

I samtale med revisjonen uttaler representantskapsleder at eiermøtene gjennomføres omtrent en 

gang i året. Han understreker at eiermøter er ingen beslutningsarena, men en arena for å informere 

og drøfte ulike forhold rundt selskapet. Han er tydelig på at det er eiernes arena. Han oppfatter 

eiermøtene som en nyttig arena, og den har vært brukt for å bedre kommunikasjon, drøfte 

samordning og gi hverandre informasjon. Han legger til at det ble en del diskusjoner blant eierne i 

etterkant av daglig leders uttalelser i media om Krisesenterets kapasitet. Etter dette har man hatt en 

god diskusjon om hvordan man skal kommunisere med de ulike selskapsorganene og de ulike 

rollene disse har. Dette var også tema i ett av eiermøtene. 

 

På eiermøtene deltar rådmenn, selskapets styre, selskapets administrasjon og 

representantskapsmedlemmene. 

 

Styreleder sier i intervju med revisjonen at eiermøtene avholdes en gang i året (før 

representantskapsmøtene i april) og er en uformell arena. Styreleder (og daglig leder) er til stede på 

eiermøtene for å svare på spørsmål. Hun mener det ikke alltid er like godt oppmøte fra de ulike 

eierkommunenes side. 

 

I samtale med daglig leder viser hun til at det i tillegg til drøftinger er avholdt ulike informasjons- og 

opplæringsforedrag fra eksterne. Det føres kun korte interne referat fra eiermøtene. Det er tydelig 

føringer på at eiermøtet er et uformelt møte hvor det ikke skal fattes vedtak. Det er et 

diskusjonsforum. Om det dukker opp en viktig sak, tas saken inn i neste representantskapsmøte 

som egen sak. Det står da avmerket i representantskapsprotokollen.  

 

Revisjonen har gjennomgått representantskapsprotokollene og ser at i møte 22. april 2014, «Saker 

til orientering», tok representantskapslederen initiativ til et eierstyringsseminar i løpet av høsten 

2014. I samme møte anmodet representantskapslederen om et møte i løpet av høsten 2015 for å 

drøfte selskapsform. Dette bekreftes i representantskapsprotokollen 18. november 2014, sak 17/14, 

om «Orientering fra styret sin gjennomgang av selskapskontroll 2013». Det ble vist til 

selskapskontrollen av Krisesenteret som rådet representantskapet til å ha eiermøter for å kunne 

drøfte saker mer uformelt.  

 

I representantskapsmøte 27. april 2016 ble følgende saker vedtatt oversendt eierstyringsseminaret 

for drøftelse: 

 sak 12/1612; Rælingen kommune fremmet forslag om at endret selskapsform tas opp til 

vurdering.  
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 sak 12/16.2; Nittedal kommune fremmet forslag om å vurdere valgprosessen av medlemmer 

til valgkomite for styret til Romerike Krisesenter IKS.  

 sak 12/16.6; representantskapsleder ba eierkommunene vurdere nøye om de skal komme 

med saker over bordet på representantskapsmøter. Det ble ikke anbefalt siden styret bør få 

saker til behandling i forkant for å kunne komme med styrets innstilling. Videre var det et 

ønske om å nedsette føringer for hvordan forholde seg vedrørende deling av protokoller fra 

kommunestyret og formannskapet i eierkommunene.  

 

Representantskapsleder sier i intervju med revisjonen at hans inntrykk er at eierne er noe kritiske 

mot IKS-selskapene og deres drift og at dette kommer frem i representantskapene. Han mener det 

kan sammenliknes med å være kritisk mot egen tjenesteyting, siden det indirekte er kritikk mot 

eierne. Representantskapsleder mener videre det er viktig at eierne støtter opp om krisesenteret 

som selskap og bidrar konstruktivt inn. Dette er et selskap som utfører svært viktige tjenester for 

kommunene på Romerike. Han oppfatter at en del av eierstyringen bygger på skepsis som ikke har 

rot i virkeligheten, og som ikke er konstruktivt og støttende for det selskapet kommunene i 

fellesskap skal eie og drifte. 

Funn: Forberedelse til og gjennomføring av representantskapsmøter m.m. 

Ifølge representantskapsleder har det vært en del forfall til representantskapsmøtene. Man risikerer 

et ikke beslutningsdyktig representantskapsmøte om det ikke er meldt inn på forhånd. Han opplyser 

videre at det er ulikt mellom eierkommunene hvem som alltid møter og er engasjert. Noen eiere 

sender ofte vararepresentanter. 

 

Han opplever at noen kommuner kommer med forslag «over bordet» på representantskapsmøtene, 

uten at sakene har vært meldt inn eller utredet i forkant. Det er krevende, han mener man må 

forholde seg til sakslisten og spille sakene sine inn på forhånd. Det har vært særlig krevende for 

styret og daglig ledelse. Dette har blitt bedre etter at man har tatt det opp på eiermøtene slik at man 

blir enige om spillereglene. 

 

Styreleder uttalte i samtale med revisjonen at hun opplever eierne som lite koordinert. På 

representantskapsmøtene hender det at man tar saker over bordet. Etter styreleders oppfatning 

skal ikke saker tas over bordet fordi man ikke har hatt anledning til å forberede sakene i forkant av 

møtene. Det har bedret seg i den senere tid, men har gitt ekstra utfordringer.  

 

Representantskapslederen har møte med styreleder i forkant av representantskapsmøter for å 

gjennomgå sakslisten. I tillegg har representantskapslederen kontakt med både styreleder og daglig 

leder utenfor representantskapsmøtene, men fremhever at han selvfølgelig har mest kontakt med 

styreleder. 

Funn: Andre forhold 

Daglig leder har tatt opp med styreleder og representantskapsleder vedrørende å utarbeide en 

selskapsstrategi.  Man har ikke utarbeidet en egen eierstrategi for selskapet bortsett fra det som er 

nedtegnet i selskapsavtalen. Daglig leder mener man bør ha en eierstrategi som favner alle 

eierkommunene. 
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Styreleder opplyser i samtale med revisjonen at representantskapet oppfordret styret til å 

gjennomføre en styreevaluering i 2017. I henhold til styreleder er styreevalueringen gjennomført og 

avdekket ingenting som skulle tilsi endret kurs eller annet. Representantskapet ble orientert om 

gjennomføringen av styreevaluering. Styret gjennomførte styreevalueringen i egenregi, og det ble 

ikke leid inn ekstern bistand (kostnadsspørsmål).  

 

Ifølge representantskapsleder ble valgkomitéen valgt i februar 2017 som er noe sent, for ifølge 

selskapsavtalen skal komitéen velges i starten av kommunestyrets valgperiode. Det er ofte ikke 

tydelig avklart hvem som er administrativ ressurs for valgkomiteen. Det bør derfor nedfelles skriftlig 

hvem som er ansvarlig, hvem som skal lede prosessene, kalle inn og ta initiativ slik at komitéen 

rekker å gjøre jobben sin. Han mener dette er et generelt problem for flere av IKSene og at det bør 

tas tak i og klargjøres.  

d) Har representantskapet avklart eiernes behov for rapporteringskrav til selskapet? 

Eierskapskontrollen i 2013 viste at eierne hadde behov for mer informasjon og ytterligere 

rapportering fra selskapet. Det er da viktig at eierne er tydelig på hva de savner av 

informasjon/rapportering og formidler dette til selskapet.  

Funn 

Selskapet rapporterer på de faste sakene som årsberetning, økonomiplan og budsjett, årsmelding, 

årsrapporter og daglig leders faste orientering på representantskapsmøtene.  

Eiernes ønske om ytterligere rapportering fra selskapet 

På ekstraordinært representantskapsmøte den 3. mars 2016, sak 3/16, ble det fattet vedtak om at 

styret legger fram en sak om hvilke rapporter som etter lovverket kan fremskaffes, herunder per 

eierkommune på årsbasis. Noe av bakgrunnen for vedtaket var at Krisesenteret opplevde en økt 

tilgang av brukere som resulterte i avvisninger grunnet kapasitetsutfordringer. Selskapets styre ble 

bedt om å undersøke hvorvidt det forekommer lovbrudd knyttet til avvisning av brukere ved 

Krisesenteret, og rapportere dette i egen sak til representantskapet.  

 

Det ble lagt til grunn at eierne primært ønsket informasjon om antall brukere eller brukerdøgn pr. 

kommune for å få mer kunnskap om belegg har et samsvar med det tilskudd som gis til driften pr. 

kommune. I representantskapsmøte 27. april 2016, sak 9/16, innstilte styret til representantskapet 

en anbefaling slik at krisesenterets administrasjon tilrettela for styrets rapportering til 

eierkommunene om antall brukerdøgn pr. kommune pr. år. Styret anbefalte at registrering av 

brukerdøgn pr. kommune ble utprøvd i 2016, og at det ble evaluert etter fremlagt rapport for 

representantskapet i 2017. 

 

Romerike Krisesenter sendte brev, datert 22. september 2016, til Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir) og ba om en vurdering hvorvidt registrering av brukertall pr. kommune er 

forenlig med taushetspliktbestemmelsene, blant annet krisesenterloven § 5. Det ble opplyst om 

senterets eierkommuner som har vedtatt at antall brukerdøgn pr. kommune skal registreres, og at 
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det legges til grunn at en slik registrering vil oppfylle formålet hos eierkommunene, og samtidig 

være forenlig med taushetspliktreglene. 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet svarte, datert 1. desember 2016, Krisesenteret med å 

innhente synspunkter på problemstillingen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som har ansvar for 

KOSTRA-rapporteringen5 om kommunenes krisesentertilbud, som blant annet viser kommunenes 

økonomiske bidrag/tilskudd til krisesenter. Der heter det i konklusjonen: 

Bufdir er enig i SSBs vurdering om at det bør skilles mellom informasjonsutveksling mellom 

kommuner for interne kontrollformål, for eksempel registreringer av brukerdøgn på kommunenivå, og 

offentliggjøring/publisering av slike data. Opplysninger om brukerdøgn på kommunenivå bør derfor 

ikke gjøres til gjenstand for offentlig publisering. 

Generelt kan det også være en risiko for at informasjon spres unødvendig og i strid med 

taushetspliktbestemmelsene når slik informasjon utveksles mellom kommuner. Risikoen for å røpe 

taushetsbelagte opplysninger er mindre med antall brukerdøgn enn antall brukere. Dette er også 

forhold som taler for at registrering av brukertall for krisesenteret på kommunenivå bør begrenses til 

brukerdøgn. 

I representantskapsmøte 25. april 2017, ble det informert om at brukerstatistikk ble gitt på eiermøtet. 

Eget referat ble sendt fra Krisesenterets administrasjon.  

 

Representantskapsleder uttaler i samtale med revisjonen at representantskapet får gode 

rapporteringssvar på hvert møte. Han oppfatter at krisesenteret er flinke og kan faget sitt, de gir god 

informasjon med både målstyring, budsjett og handlingsplan som er godt utarbeidet. 

2.6.2 Overholdelse av frister for utsendelse av sakspapirer før representantskap? 

 

I forrige eierskapskontroll hadde selskapet utfordringer med å få på plass og følge rutiner for 

utsendelse av sakspapirer til representantskapsmøter tidsnok. Dette påvirket i sin tur kommunenes 

muligheter til å forankre sakene i egen organisasjon før avholdelse av representantskapet.  

                                                

 

 
5
 I KOSTRA er det forøvrig en regel om og «prikke» sensitive kommunetall lavere enn 4 i publiseringen fra SSB. 

Anbefaling 2 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling utledet fra anbefaling 2 

Det har vært krevende for kommunene å 

forankre egen eierstyring inn mot 

representantskapsmøter (eierstyringssløyfen) 

på grunn av svikt i rutinene fra selskapets side. 

Representantskapet som eierorgan bør forsikre 

seg om at selskapet følger dette opp. 

Blir sakspapirer til representantskapet sendt 

eierne seks uker før møtedato jf. 

selskapsavtalens pkt. 5.3? 
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Ifølge selskapsavtalens punkt 5.3 siste setning skal saksdokumentene «forelegges eierkommunene 

senest 6 uker før møtene i representantskapet». 

Funn 

Revisjonen har i forbindelse med etterkontrollen bedt om å få tilsendt innkallinger og referater for 

representantskapsmøtene for årene 2014 – 2017. Blant disse var 

representantskapsmøteinnkallingene, men det viser seg at ingen av møteinnkallingene var datert. 

Innkallingen for representantskapsmøte avtalt til 28. november 2017 var inkludert i den første 

forsendelsen som ble sendt 23. oktober 2017, det vil si omtrent fem uker før møtet ble avholdt. 

 

Revisjonen har også fått tilsendt møteinnkalling til eier- og representantskapsmøtet avholdt 25. april 

2017. E-postinnkallingen ble sendt 14. mars 2017 til blant annet eierkommunenes postmottak. I e-

posten beskriver daglig leder eiermøtets saksliste og har vedlagt følgende: 

Representantskapsmøteinnkallingen, selskapsavtalen og undertegnede versjoner av styrets 

årsberetning 2016, årsregnskap 2016 og revisors beretning. E-posten er sendt seks uker før møtet 

avholdes. 

 

Representantskapsleder opplyser i intervju med revisjonen at selskapets innkallinger til 

representantskap sendes kommunens postmottak, og deretter må kommunen selv ha en god intern 

kontroll som ivaretar håndteringen av dette i den enkelte kommune. For sikkerhets skyld sender 

likevel selskapet dette til alle eierrepresentantene. Men det er kommunens postmottak som skal ha 

selskapsdokumentene, og så behandles det av de ulike representantene/formannskapet i 

kommunen. 

 

Kravet til at representantskapsinnkallingen og sakspapirer skal foreligge 6 uker før møter er 

krevende med våren og regnskapsavslutningen (årsregnskapsavslutningen). 

Representantskapsleder mener dette bør være håndterbart. Men, om det blir saksendringer 

underveis, så kan man gi melding om endringene underveis i saksgangen og eventuelt ettersende 

dokumenter. 

 

Styreleder bekrefter at sakspapirer til representantskapet sendt eierne seks uker før møtedato jf. 

selskapsavtalens pkt. 5.3. Hun mener den eneste utfordringen er at regnskap/revisjon gjør det 

vanskelig å overholde alle fristene. Når fristene ikke overholdes har det vært forståelse for dette hos 

eierne. 

 

Daglig leder uttaler at papirene sendes ut ca. 7-8 uker før møtet avholdes. Papirene sendes til 

postmottaket og eierrepresentanten.  
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2.6.3 Er selskapets internkontrollsystem fullført 

 

I forrige eierskapskontroll arbeidet selskapet med å få på plass et helhetlig internkontrollsystem og 

styret vedtok systemmalen for innholdet i møte avholdt juni 2013. Administrasjonen arbeidet videre 

med å få alle enkeltrutiner på plass. På dette tidspunkt manglet det en del før selskapet hadde på 

plass et helhetlig internkontrollsystem med blant annet rutiner, delegasjonsreglement og 

rolleoversikter. Videre uttrykket styret at det var krevende for selskapet å få avsatt ressurser og tid til 

dette arbeidet.  

Funn: Krisesenterets internkontroll 

I november 2011 gjennomførte Fylkesmannen i Oslo og Akershus et tilsyn med Skedsmo 

kommunes krisesentertilbud.6 Tilsynsrapporten mottatt februar 2012 konkluderte med at Skedsmo 

kommune ikke hadde etablert et tilfredsstillende internkontrollsystem som sikret at praksisen ved 

Romerike Krisesenter IKS var i overensstemmelse med lovkravene. Kravene til internkontroll jf. 

krisesenterloven § 8 var bare delvis oppfylt, noe som ga risiko for svikt. I brev mottatt april 2012 

etterlyste Fylkesmannen i Oslo og Akershus en kobling mellom Krisesenterets eget 

internkontrollsystem og det systemet eierkommunene måtte utarbeide for å kunne ha en 

tilfredsstillende kontroll med virksomheten. Det ble foreslått at daglig leder rapporterer til styret, som 

gjennom årsberetningen rapporterer til representantskapet. I tillegg sendes internkontrollrapporten 

ut til alle eierkommuner en gang i året. Forslag til rapporteringsprosedyre og mal for internkontroll 

tilfredsstilte alle ovenstående krav. 

 

Representantskapet vedtok, se representantskapets protokoll datert 21. april 2015, sak 4/15, 

internkontroll for selskapet i form av et internkontrollskjema som gjennomføres og sendes 

eierkommunene i mai hvert år.
7
 Selskapet har et årshjul for 2017.  

 

Revisjonen har fått tilsendt Krisesenterets internkontroll gjennomført 9. mai 2017 hvor man årlig 

foretar en avsjekk som sendes ut til alle eierkommunene. Skjema for internkontroll er delt inn i  

                                                

 

 
6
 Etter krisesenterloven § 9 skal Fylkesmennene føre tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene pålagt etter 

krisesenterloven §§ 2, 3, 4 og 8.  
7
 Årsmelding 2016 

Anbefaling 3 fra eierskapskontroll 2013  Problemstilling utledet fra anbefaling 3 

Representantskapet bør også følge opp at 

selskapets styre sikrer sluttføring av selskapets 

internkontrollsystem. Revisjonen understreker 

at dette er en forutsetning for effektiv drift 

innenfor regler og rammer som gjelder for 

selskapet. 

Er selskapets internkontrollsystem fullført og 

hvordan er dette implementert? 
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 krav til innhold i internkontroll: 

o virksomhetens organisering, oppgaver og mål,  

o tilgang til regelverk,  

o nødvendig kompetanse, 

o medvirkning, 

o risikoanalyse, 

o tiltak for å forebygge, avdekke og rette opp svikt og  

o overvåke internkontrollen 

 hensikt (beskriver redegjørelser og rutiner) 

 dokumentasjon (ulike type reglement som for eksempel delegasjonsreglement, 

stillingsbeskrivelser, budsjett og økonomiplan m.m. ), og  

 ansvarlig (tillegger ansvaret til eksempelvis representantskapet, styret eller daglig leder).  

 

Representantskapsleder uttalte til revisjonen at hans oppfatning er at systemet er på plass, og det 

rapporteres jevnlig om dette fra selskapet. For internkontrollen fikk Krisesenteret bistand fra 

Skedsmo kommune med plan m.m.. Representantskapsleder mener der er viktig å være støttende. 

Skedsmos rådmann og ordfører har lagt ned mye arbeid i dette og bistod krisesenteret slik at 

selskapet var oppe og stod fra starten av. Inntrykket på nåværende tidspunkt er at selskapet driftes 

godt. 

 

Styreleder uttalte i samtale med revisjonen at hun mener internkontrollen er på plass og skriftlig 

nedfelt. Både daglig leder og nestleder har jobbet mye med dette. Det er kommunens ansvar og 

daglig leder rapporterer til kommunene, men kommunene rapporterer ulikt i Kostra. 

 

Daglig leder fortalte at representantskapet har vedtatt en mal for internkontrollen med bakgrunn i 

Fylkesmannens avviksfunn i Skedsmo noen år tilbake. Krisesenteret hadde ingen intern rutine på 

det tidspunktet. Malen er laget i samarbeid med Skedsmo kommune og sendes ut i mai hvert år. 

Rapporten sendes til alle eierkommunene. Daglig leder har sendt rapport for 2017.  

 

Ifølge samtale med daglig leder rapporterer selskapet, bortsett fra internkontrollen, intet annet til 

kommunene bortsett fra budsjettet og regnskapet. På hvert representantskapsmøte sender daglig 

leder med halv- og kvartalsrapport fra selskapet. Dette har man ikke bedt om det, men daglig leder 

synes det er ryddig å sende med. Videre ønsket eierne brukerstatistikk på kommunenivå hvor det 

ble etterspurt opplysninger om brukere på detaljnivå som kjønn og alder. Krisesenteret informerer 

eierkommunene som presenteres på representantskapsmøtet i april hvert år (første gang i april 

2017). Krisesenteret følger Bufdirs klare retningslinjer her. 

 

Kommunen rapporterer på selskapene i sine årsrapporter. Kommunen sender dette til daglig leder 

for avsjekk. Det er ingen faste rapporteringer.  

Funn: Eierkommunenes rapportering i Kostra 

Kommunene er pålagt å følge opp krisesentrene gjennom internkontroll og å sikre at virksomheten 

utføres i samsvar med lovens krav som er lovpålagt jf. krisesenterloven § 8. Kommunen må kunne 

redegjøre for hvordan denne plikten oppfylles. I forarbeidene fremgår det at Barne- og 
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likestillingsdepartementet i liten grad har lagt føringer på hvilke oppgaver og rutiner som skal 

omfattes av internkontrollen ut fra lokale variasjoner i kommunene. Under er kommunens 

rapporteringstall fra Kostra gjengitt: 

 

Tabell 3 Kommunens rapporteringstall om krisesenterets internkontroll i Kostra 

Eierkommuner 2015 2016 

Skedsmo Ja Ja 

Lørenskog Nei Nei 

Ullensaker - Ja 

Nittedal Nei Nei 

Eidsvoll Nei Nei 

Nes Nei Nei 

Rælingen Ja Ja 

Sørum Nei Nei 

Aurskog-Høland Nei Nei 

Nannestad Nei Ja 

Fet Nei Ja 

Gjerdrum Ja Ja 

Enebakk Nei Nei 

Hurdal Ja Ja 

Oppsummering av opplysningene 2015 2016 

Internkontroll ikke på plass 9 7 

Internkontroll på plass 4 7 

Ikke rapportert 1 0 

Sum 14 14 
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Ifølge Kostra-tallene gjengitt over for 2015 og 2016 rapporterte ikke alle eierkommunene om 

Krisesenterets internkontroll. Aurskog-Høland, Sørum, Enebakk, Lørenskog, Nittedal, Nes 

(Akershus) og Eidsvoll har alle rapportert nei for årene 2015 og 2016. Fet og Nannestad rapporterte 

nei i 2015 og ja i 2016. De resterende kommunene Rælingen, Skedsmo, Gjerdrum, Ullensaker og 

Hurdal rapporterte ja for årene 2015 og 2016.  

2.6.4 Revisjonen oppsummerer etterkontrollen med tidligere eierskapskontroll 

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

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

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

punkt. 

 

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

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

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

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

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

representantskapet.  

 

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

automatisk oversendelse av særutskrift fra kommunestyreprotokoll ved behandling av alle saker 

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

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

sakshenvisning.  

 

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

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

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

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

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

representantskapsprotokollen.  

 

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

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

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

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

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

omtalt ovenfor.  

 

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

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

kommuner og er avhengig av omforente og tydelige signaler for eierne sine. 
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Undersøkelsen viser videre at eierne har avklart hva slags selskapsrapportering de ønsker i tillegg 

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

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

offentligheten siden den er vurdert til å inneholde taushetsbelagte opplysninger.  

 

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

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

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

 

Gjennomgangen viser videre at Krisesenterets internkontrollsystemet er fullført og implementert. 

Undersøkelsen har videre avdekket at den enkelte kommunens rapportering i Kostra om 

krisesenterets internkontroll er mangelfull. I 2015 rapporterte fire av 14 kommuner om internkontroll 

som var på plass. I 2016 rapporterte syv av 14 kommuner om det samme. 
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Del 2 Forvaltningsrevisjon 
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3 FORVALTNINGSREVISJON 

3.1 Innledning 

For å besvare problemstilling tre undersøker revisjonen i kapittel 5 i hvilken grad selskapet har 

etablert tilfredsstillende system for økonomistyring. For å besvare problemstilling 3b) redegjør 

revisjonen i kapittel 4 for hvordan Romerike Krisesenter IKS bruker ressursene sine, blant annet 

gjennom en sammenligning med andre krisesentre. 

3.2 Metode 

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

er fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund og den definerer hva som er god 

revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon. 

3.3 Datainnsamling og datagrunnlag 

Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse og intervjuer. 

 

Formålet med analysen har vært å få informasjon om økonomisk styring og kontroll i Romerike 

Krisesenter IKS. 

 

Revisjonen har innhentet og gjennomgått sentrale dokumenter. Blant annet dokumenter forelagt for 

styre- og representantskap og deres vedtak samt interne dokumenter som beskriver retningslinjer 

og prosedyrer. 

 

Kommunene kan sammenligne seg med hverandre gjennom nøkkeltall som utarbeides av SSB 

(KOSTRA). Det publiseres årlig nøkkeltall som er ment å gi informasjon om produktivitet, prioritering 

og dekningsgrader for kommunene. Tilsvarende nøkkeltall er så langt ikke utarbeidet for landets 

krisesenter. SSB publiserte statistikk for krisesenter den 23.11.2017 for 2016, og vi har også hentet 

nøkkeltall fra denne publiseringen (tabell 11678). I tillegg har vi tatt med nøkkeltall hentet fra 

styringsdokumenter i Romerike Krisesenter IKS.  

 

Revisjonen har også innhentet årsrapporter/regnskap som er funnet på internett for krisesentrene i 

Follo og Hamar. Revisjonen har brukt informasjon i de nevnte dokumentene til å utarbeide statistikk 

for sammenligning for 2015. Revisjonen gjør oppmerksom på at det er tatt utgangspunkt i 

regnskapene, og ikke tilskudd, i sammenligningen for 2015. 

 

Revisjonen har i tillegg lagt til grunn statistikk fra Romerike Krisesenter IKS. Sistnevnte statistikk er 

delvis presentert direkte i rapporten, og delvis bearbeidet av revisjonen. 

 

Hovedtemaer i intervju med daglig leder og styreleder var innenfor økonomi og intern kontroll og de 

ble gjennomført som et delvis strukturert intervju. Referater ble skrevet og deretter ble disse 

verifisert av daglig leder og styreleder. 
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3.4 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under innsamling og analyse av data. Kravet til gyldighet 

innebærer at dataene skal være relevante slik at de besvarer problemstillingen i undersøkelsen. 

 

Revisjonen mener dataene som denne rapporten samlet sett bygger på er pålitelige og gyldige og 

derfor gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 
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4 RESSURSBRUK OG SAMMENLIGNING MED ANDRE 

4.1 Innledning 

For å besvare problemstillingen om hvordan krisesenteret bruker sine ressurser, redegjøres i dette 

kapitlet for ressursbruk, herunder gjøres sammenligninger med andre krisesentre.  

 

Revisjonen har utarbeidet noen nøkkeltall til sammenligning med andre krisesentre. Videre 

redegjøres det nærmere for hva krisesenteret bruker tilskuddsmidlene til på et overordnet plan. I 

vedlegg til rapporten analyseres regnskapet i Romerike Krisesenter IKS nærmere, herunder også 

en avstemming av innrapporterte regnskapsopplysninger fra kommunene til SSB (KOSTRA). 

4.2 Analyse og sammenligninger 

Tabellen under er hentet fra krisesenterets budsjett for 2016. 

 

Tabell 4 Årsverk, beboere og botid 

En sammenligning av krisesentre i 2014 

Krisesenter Innbyggere Brukerrettede 

årsverk 

Antall beboere 

(voksne og 

barn) 

Beboere per 

årsverk 

Botid (døgn) i 

gjennomsnitt 

Romerike 270000 13,0 283 21,7 20 

Bergen 500000 14,0 217 15,5 30 

Stavanger 350000 18,0 242 13,4 22 

Oslo 650000 42,7 570 13,3 30 

Trondheim 210000 10,2 115 11,3 20 

Hamar 128000 10,7 120 11,2 33 

Follo 136000 13,0 122 9,4 24 

Asker og Bærum 270000 11,4 94 8,2 20 
 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS, budsjett 2016 

 

Tabellen gir oversikt over noen nøkkeltall i 2014. Som vi ser av tabellen hadde Romerike 

Krisesenter IKS flere beboere per årsverk enn noen av de andre krisesentrene dette året. Den 

gjennomsnittlige botiden ved Romerike Krisesenter lå på nivå med andre krisesentre med lavest 

botid (oppholdsdøgn i gjennomsnitt per beboer). Både Bergen, Oslo og Hamar hadde en botid i 

gjennomsnitt på 30 oppholdsdøgn. Gjennomsnittet for landet var 32 døgn i 2014 (Romerike 

Krisesenter, budsjett 2016). Bemanningsnorm for døgnkontinuerlig drift av krisesenter angir at 150 
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voksne beboere per år tilsier 17 brukerrettede årsverk (NKVTS, 2008). Antall voksne beboere ved 

Romerike krisesenter var 151 i 2014, 170 i 2015 og 154 i 2016. Romerike Krisesenter har økt 

bemanningen i antall brukerrettede årsverk fra 13 til 17 med virkning fra 20178. Bemanningen var 

under normen fram til senhøsten 2016/2017 da det ble satt inn tiltak for å øke bemanningen og 

forskuttering av planlagt økning av antall brukerrettede årsverk fra 2017. Krisesenteret opplyser at 

det er satt inn tiltak for å få ned botiden i budsjettet for 2016. Nærmere om antall døgnopphold i 

2015 og 2016 står i tabell 6.  

 

Romerike Krisesenter opplyser at ytterligere nedgang i botiden blant annet avhenger av god dialog 

om ansvarsfordeling mellom krisesenteret og kommunene. Det pekes videre på at dette omfatter 

tilgang på bolig og oppfølging. Krisesenteret trekker fram at flere dagsamtaler kan bidra til å 

redusere botiden (budsjett 2016). Statistikk viser at antall oppholdsdøgn økte fra 6173 i 2014 til 

7587 i 2015. I 2016 ble antall oppholdsdøgn redusert til 7078. Statistikk viser at antall dagsamtaler 

har økt i samme periode, fra 82 i 2014 til 294 i 2015 til 348 i 2016 (Romerike Krisesenter IKS -

Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017). I tabellen under presenteres nøkkeltall om 

dagsamtaler.   

 

Tabell 5 Dagsamtaler 

Nøkkeltall 2015 og 2016 

Krisesenter Antall dagsamtaler, 

2015 

Antall dagsamtaler, 

2016 

Samtaler per tusen 

innbyggere, 2015 

Samtaler per tusen 

innbyggere, 2016 

Romerike 294 348 1,1 1,2 

Bergen 117 66 0,3 0,2 

Stavanger 451 816 2,0 3,7 

Oslo 1812 2029 2,7 3,0 

Trondheim 93 105 0,5 0,6 

Hamar 261 367 2,0 2,9 

Follo 667 640 4,9 4,8 

Asker og 

Bærum 

259 145 1,4 0,8 

 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS: Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017. Gjennomsnitt samtaler beregnet av 

revisjonen. 

 

Tabellen viser at det per tusen innbyggere gjennomføres flest dagsamtaler ved Follo krisesenter 

både i 2015 og 2016. I 2014 ble det gjennomført 82 dagsamtaler ved Romerike Krisesenter, eller 

0,3 prosent per tusen innbyggere. Dette tyder på en dreining over til flere dagsamtaler i tråd med 

ønsket utvikling (se avsnittet over tabellen). 

                                                

 

 
8
 Økningen ble delvis forskuttert høsten 2016. 
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Nedenfor følger en tilsvarende oversikt over døgnopphold. Av denne tabellen ser vi at 

gjennomsnittlig botid (oppholdsdøgn i snitt per beboer) har gått ned fra 24,5 (2015) til 23,9 (2016). 

Samtidig er dette en økning fra 2014 da den gjennomsnittlige botiden dette året lå på 20 (se tabell 

4). 

 

Tabell 6 Døgnopphold 

Nøkkeltall 2015 og 2016 

Krisesenter Antall døgnopphold, 

2015 

Antall 

døgnopphold, 2016 

Botid i 

gjennomsnitt, 2015 

Botid i 

gjennomsnitt, 2016 

Romerike 7902 7078 24,5 23,9 

Bergen 7587 4350 41,1 24,9 

Stavanger 8620 7893 27,7 21,2 

Oslo 12716 11671 21,1 20,8 

Trondheim 4340 2785 36,4 23,2 

Hamar 3494 3420 26,7 35,6 

Follo 3187 2614 20,6 21,8 

Asker og 

Bærum 

3010 1775 31,0 16,9 

 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS: Rapport etter kartlegging av brukernivå, 2017. Gjennomsnittlig botid beregnet av 

revisjonen. 

 

Nedenfor har vi hentet ut regnskapstall for 2015 og satt opp fire nøkkeltall som viser hva 

driftsutgiftene var per innbygger, per overnattingsdøgn og per beboer ved tre krisesentre. I tillegg 

har vi også tatt med nøkkeltall for lønn og sosiale utgifter per overnattingsdøgn. Revisjonen gjør 

oppmerksom på at nøkkeltallene bare tar for seg overnattingsdøgn og beboere. Dagbrukerne er 

ikke med i nøkkeltallene, og utgiftene per overnattingsdøgn og per beboer blir derfor høyere enn de 

i realiteten er. 
 

Tabell 7 Driftsutgifter og lønn 

Nøkkeltall 2015 

Krisesenter Driftsutgifter per 

innbygger 

Driftsutgifter per 

overnattingsdøgn 

Lønn per 

overnattingsdøgn 

Driftsutgifter per 

beboer 

Romerike 65 2 500 1 700 54 000 

Follo 133 5 700 3 831 116 000 

Hamar 71 2 600 2031 69 000 
 

Kilde: Årsrapporter med regnskap for 2015 (driftsutgifter, lønn, overnattingsdøgn og beboerdøgn). Innbyggertall for 2014 

er brukt i våre beregninger.  
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Tabellen tyder på at Romerike Krisesenter har økonomisk god drift. Både driftsutgifter per innbygger 

og per overnattingsdøgn, lønn per overnattingsdøgn og driftsutgifter per beboer ligger under nivået 

for de to andre krisesentrene i 2015. Revisjonen minner om at krisesenteret i Follo har mange 

dagbrukere. Tallene i tabellen ovenfor må derfor leses med stor grad av forsiktighet.  

 

SSB (KOSTRA) publiserte i slutten av november statistikk som gir grunnlag for å sette opp 

nøkkeltall også for 2016. 

 

Tabell 8 Overnattingsdøgn og utgifter 

Statistikk for 2016 - krisesenter 

Krisesenter Innbyggere Overnattingsdøgn  Kommunenes 

utgifter 

Utgifter per 

overnattingsdøgn  

Utgifter per 

innbygger 

 

Romerike* (14) 279549 3562 17 188 502 4 826 61  

Bergen (23) 421836 2167 16 612 869 7 666 39  

Stavanger (18) 361646 4851 14 229 368 2 933 39  

Oslo (1) 658390 7170 27 871 200 3 887 42  

Trondheim (5) 229552 1862 8 318 638 4 468 36  

Hamar (9) 128473 1968 9 247 609 4 699 72  

Follo (7) 132530 1481 12 297 393 8 303 93  

Asker og 

Bærum (2) 

182454 1272 8 488 572 6 673 47  

I alt (429) 5213985 69418 340 956 451 4 912 65  
 

Kilde: SSB, tabell 11678. I ( )= antall kommuner og 45 krisesenter. Overnattingsdøgn = kvinner og menn. Barn utelatt. *I 

denne statistikken har SSB fordelt utgifter og folketallet i Enebakk kommune likt mellom Follo og Romerike krisesenter. De 

to kolonnene til høyre er beregnet av revisjonen.  

 

Tabellen ovenfor tar utgangspunkt i tilskuddene fra de enkelte kommuner til drift av det enkelte 

krisesenter. Netto overført fra kommunene for 2016 til Romerike Krisesenter IKS utgjorde i alt 

17 383 8289 kroner. Tabellen ovenfor viser et litt lavere beløp. Som vist i vedlegg til rapporten, tabell 

19, trekker revisjonen fram noen unøyaktigheter i de tallene som er innrapportert fra kommunene på 

Romerike.  

 

Tabellen ovenfor viser at Romerike Krisesenter IKS bruker mindre per innbygger enn Follo, Hamar 

og gjennomsnitt for 45 krisesentre i landet, men mer enn Asker og Bærum, Oslo, Bergen, Stavanger 

og Trondheim når det gjelder utgifter per innbygger. 

 

                                                

 

 
9
 Det vil si 195 tusen kroner for lite innrapportert. Dette gir minimale utslag på de beregninger som er gjort i 

tabell 8. 
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Når det gjelder utgifter per overnattingsdøgn for kvinner og menn viser tabellen at Follo, Bergen 

samt Asker og Bærum bruker mer enn Romerike Krisesenter. Romerike Krisesenter ligger litt under 

snittet for de 45 krisesentrene. Tabellen tyder på at Bergen samt Asker og Bærum i stor grad har 

dreid krisesenterdriften over fra døgnopphold til dagbrukere. Utgiftene per innbygger er lav og 

utgiftene per døgnbeboer er særlig høye for disse tre krisesentrene. Follo peker seg ut med de 

høyeste utgiftene per innbygger, og kommer også ut med høye utgifter per døgnopphold. 

Revisjonen viser igjen til at krisesenteret i Follo har mange dagbrukere. 

 

Tabellen under viser kommunenes utgifter til krisesenter per kommune de tre siste årene. For 2016 

har revisjonen også beregnet kommunenes utgifter per innbygger. 

 

Tabell 9 Kommunenes tilskudd til krisesenteret 

Romerike Krisesenter – tilskudd fra kommunene i 2014 - 2016 

 Tilskudd Tilskudd Tilskudd Tilskudd per 

innbygger 

 2014 2015 2016 2016 

Aurskog-Høland 809 457 1 019 629 990 878 61 

Eidsvoll 1 192 884 1 502 611 1 460 242 60 

Fet 582 241 733 418 712 737 67 

Gjerdrum 326 623 411 429 399 828 61 

Hurdal 142 010 1 780 882 173 838 65 

Lørenskog 1 831 929 2 307 582 2 242 514 60 

Nannestad 610 643 769 194 747 505 59 

Nes Ak. 1 065 075 1 341 617 1 303 787 61 

Nittedal 1 178 683 1 484 723 1 442 858 54 

Rælingen 880 462 1 109 070 1 077 797 61 

Skedsmo 2 698 190 3 398 764 3 302 927 62 

Sørum 894 663 1 126 959 1 095 181 55 

Ullensaker 1 704 120 2 146 587 2 086 059 59 

Enebakk 284 020 357 764 347 677  64 

Sum overført 14 201 000 17 888 233 17 383 828  

Gjennomsnitt 2016    61 
 

Kilde: SSB-KOSTRA/Framsikt 

 

Sum overført fra den enkelte kommune er hentet fra SSB. Per innbygger 31.12.2016 utgjør dette 

gjennomsnittlig 61 kroner per innbygger. Folketallet i den enkelte kommune har endret seg noe fra 

1.1.2014 som ligger til grunn for beregning av eierandelene. Eierandelene benyttes ved beregning 

av tilskuddet per kommune. Tabellen ovenfor viser at kommunene i gjennomsnitt betalte 61 kroner 

per innbygger i 2016 til Romerike Krisesenter IKS. Tabell 8 viser at kommunene i Norge 

gjennomsnittlig brukte 65 kroner per innbygger til drift av sine krisesenter i 2016.  
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Med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og informasjon om Romerike Krisesenter IKS har 

revisjonen også beregnet nøkkeltallene nedenfor. 

 

Tabell 10 Nøkkeltall Romerike Krisesenter IKS 

Statistikk for 2015 og 2016 

Indikator 2015 2016 

Brutto driftsutgifter per kvadratmeter (1500 m2) 11 700 14 000 

Brutto driftsutgifter per rom (16 rom) 1 096 000 1 307 000 

Brutto driftsutgifter per seng (60 senger) 292 000 348 000 

Brutto driftsutgifter per årsverk brukerrettet (13/13,75) 1 349 000 1 520 000 

Brutto driftsutgifter per innbygger (270000/279549) 65 75 

Brutto driftsutgifter per beboer (322/295) 54 000 71 000 

Brutto driftsutgifter per beboer/årsverk (24,77/21,45)* 808 000 972 000 
 

Kilde: Årsrapporter og budsjetter for Romerike Krisesenter IKS. *Beboere per årsverk 2015: 322/13 = 24,77 beboere per 

årsverk, 2016: 295/13 årsverk i 9 måneder og 16 årsverk i 3 måneder (13,75 årsverk) = 21,45 beboere per årsverk. 

 

Tabellen ovenfor viser at brutto driftsutgifter per kvadratmeter har økt noe fra 2015 til 2016. 

Tendensen er tilsvarende for de andre nøkkeltallene som er tatt med. 

 

Nedenfor presenteres to tabeller som inneholder litt informasjon om hva kommunene på Romerike 

betaler for krisesenterdrift. Formålet med å utarbeide tabellene er å kartlegge eierkommunenes bruk 

av krisesenteret, for å se om det er samsvar mellom fordelingen av eierandeler og brukerdøgn. 

Kommunenes tilskudd til krisesenteret tar som nevnt utgangspunkt i eierandeler som bygger på 

antall innbyggere i kommunene per 1.1.2014. 

 

Tabell 11 Eierandeler og brukerdøgn 

Romerike Krisesenter IKS – eierandeler og brukerdøgn 

År Gruppering Eierandel Antall 

brukerdøgn 

Avvik Kommuner 

2016 7 «største» eiere 74,4 % 75,7 % -1,3 % Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, 

Eidsvoll, Nittedal, Nes, Sørum 

 7 «minste» eiere 25,6 % 24,3 % 1,3 % Øvrige eierkommuner 

 

2015 7 «største» eiere 74,4 % 74,9 % -0,5 % Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, 

Eidsvoll, Nittedal, Nes, Sørum 

 7 «minste» eiere 25,6 % 25,1 % 0,5 % Øvrige eierkommuner 
 

Kilde: Romerike Krisesenter IKS 
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For å ivareta strenge krav til personvern og taushetsplikt rundt hvor brukerne kommer fra, har 

revisjonen gruppert kommunene etter de største og de minste eierne. Tabellen viser at det er 

ganske godt samsvar mellom hva som betales inn til krisesenteret og hvor brukerne kommer fra. 

Grunnlagsmaterialet viser at det er variasjoner både mellom kommuner og mellom år, og videre ser 

revisjonen også at i løpet av 2015, 2016 og første halvår 2017 har samtlige kommuner hatt brukere 

som er registrert med døgnopphold10 på krisesenteret.  

 

I tillegg til det som er med i tabellen ovenfor, kommer brukere som er folkeregistret i andre norske 

kommune (ca. 20 prosent av antall brukerdøgn i 2015 og 2016) og brukere som ikke har 

kommunetilhørighet eller ukjent tilhørighet (ca. 10 prosent av antall brukerdøgn i 2015 og 2016). I 

begge disse gruppene kan det være brukere som kommer via Gardermoen opplyser daglig leder.  

 

Tabellen nedenfor viser hva kommunene har rapportert at de har betalt i tilskudd til drift av 

krisesenteret. I kolonnen til høyre for tilskuddene har revisjonen beregnet andelen tilskudd til 

krisesenterdrift i forhold til brutto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år i 

kommunene. 

 

Tabellen viser at tilskuddet fra de fleste kommunene utgjør 3 – 4 prosent av kommunens brutto 

driftsutgifter til sosialtjenesten, beregnet per innbygger 20-66 år. Lørenskog kommunes tilskudd 

utgjorde imidlertid 2 prosent i 2016, mens Nannestad kommunes tilskudd utgjorde 5 prosent i 2016. 

Tabellen viser også at dette varierer noe fra år til år. Kommunenes brutto driftsutgifter til 

sosialtjenesten vil også variere fra år til år avhengig av behovet for blant annet sosialhjelp i den 

enkelte kommune det enkelte år. I mangel på bedre tall å sammenligne med, mener revisjonen at 

dette nøkkeltallet kan gi en liten indikasjon på at tilskuddene står noenlunde i forhold til kommunens 

øvrige utgifter innenfor sosialtjenesten.  

 

Sett i sammenheng mener revisjonen at tabellene tyder på at fordelingsmodellen harmonerer 

noenlunde med behovet for krisesenterets tjenester.  

                                                

 

 
10

 Dagopphold er ikke med i grunnlagsmaterialet. 
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Tabell 12 Tilskudd fra kommunene 

Romerike Krisesenter – andel tilskudd av brutto driftsutgifter til sosialtjenesten, innbyggere 20-66 år 

 Tilskudd Andel Tilskudd Andel Tilskudd Andel 

Kommune 2014 2015 2016 

Aurskog-Høland 809 457 2 1 019 629 3 990 878 3 

Eidsvoll 1 192 884 2 1 552 152 3 1 460 242 3 

Fet 758 000 6 733 418 5 778 098 4 

Gjerdrum 326 623 4 411 429 5 399 828 4 

Hurdal 148 940 3 184 780  3 189 780 3 

Lørenskog 1 831 929 2 2 307 582 3 2 242 514 2 

Nannestad 610 643 4 769 194 5 747 505 5 

Nes Ak. 1 065 075 4 1 341 617 5 1 303 787 4 

Nittedal 1 028 848 3 1 481 377 4 1 250 000 3 

Rælingen 880 462 3 1 114 800 3 1 077 797 3 

Skedsmo 2 698 190 2 3 398 764 3 3 302 927 3 

Sørum 880 460 3 1 103 884 3 977 621 3 

Ullensaker 1 832 430 3 2 161 588 3 2 086 059 3 

Enebakk 770 000 4 940 264 5 866 686 4 
 

Kilde: Statistikk fra Kostra/Framsikt, bearbeidet av Romerike revisjon IKS. Brutto driftsutgifter til sosialtjenesten (funksjon 

242, 243, 281). Enebakk: Totalt til krisesenterdrift. 

 

Når det gjelder hva tilskuddene brukes til, driften av krisesenteret, er det redegjort nærmere for 

dette i vedlegg 1. Revisjonens gjennomgang viser at tilskuddene går til drift av krisesenteret i tråd 

med vedtatte budsjetter. Hovedtyngden av utgiftene går til lønn og sosiale utgifter (65 %) og kjøp av 

varer og tjenester (20 %). Dette er framstilt i figuren nedenfor. 
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Figur 2 Ressursbruk 2016 

Romerike Krisesenter IKS  

 
Kilde: Regnskap 2016 Romerike Krisesenter IKS. 

4.3 Revisjonens oppsummering og kommentarer 

Revisjonen mener analysen viser at utgiftene til Romerike Krisesenter IKS (kr 61 per innbygger) er 

noenlunde på samme nivå som andre krisesentre (kr 65 per innbygger) i 2016. Bemanningen ved 

Romerike Krisesenter kommer i 2017 opp på nivå med anerkjente anbefalinger.  

 

 I 2014 hadde Romerike Krisesenter flest beboere per årsverk (21,7) i en sammenligning med sju 

andre krisesentre (antall beboere per årsverk varierte mellom 8,2 – 15,5). Antall dagsamtaler har 

økt fra 2014 til 2016 (1,2 samtaler per tusen innbyggere i 2016) og det arbeides for å nå 

målsettingen om å øke antall dagsamtaler. I en sammenligning med sju andre krisesentre viser det 

seg at fire av disse hadde flere dagsamtaler enn Romerike Krisesenter både i 2015 og 2016. 

 

Antall døgnopphold i gjennomsnitt per beboer ved Romerike Krisesenter har gått ned fra 2015 til 

2016 (23,9), men opp fra 2014. Dette må blant annet ses i sammenheng med åpningen av nytt 

krisesenter i 2014. I en sammenligning med sju andre krisesenter viser det seg at gjennomsnittlig 

botid varierte mellom 16,9 og 35,6 i 2016. 

 

Ved Romerike Krisesenter IKS synes det å være ganske godt samsvar mellom kommunestørrelse 

og bruken av krisesenteret. Det er variasjoner mellom år og mellom kommuner når det gjelder dette. 

Kommunen plikter å tilby krisesentertjenester til sine innbyggere etter krisesenterloven. Dette 

gjelder uavhengig av behovet det enkelte år. Alle kommunene har hatt brukere ved Romerike 

Krisesenter i løpet av de siste 2,5 år. 

Lønn og sosiale tjenester Varer og tjenester Andre utgifter

Overføringer Avskrivinger Sum finansposter
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5 SYSTEM FOR ØKONOMISTYRING 

Romerike krisesenter IKS har en årlig omsetning på om lag 19 millioner kroner. I dette kapitlet 

undersøkes i hvilken grad selskapets administrasjon har etablert et tilfredsstillende system for 

økonomistyring og om dette systemet etterleves i praksis. Bakgrunnen for at vi først og fremst ser 

på økonomistyringen på administrativt nivå, er at grunnlaget for budsjettarbeidet og den daglige 

oppfølgingen først og fremst skjer på dette nivået.  

 

For å besvare problemstillingen har revisjonen utledet revisjonskriterier.  

 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad har selskapet etablert 

tilfredsstillende system for 

økonomistyring og blir disse etterlevd i 

praksis?  

 Selskapet bør ha reglementer og instrukser, herunder 

 styreinstruks og instruks for daglig leder  

 delegeringsreglement og avklarte roller/ansvar 

 økonomireglement, 

 

 Selskapet bør ha rutiner for virksomheten, herunder  

 lønn,  

 innkjøp,  

 inntekter, fakturering og innfordring,  

 finansforvaltning,  

 

 Selskapet bør ha rutiner som sikrer støttefunksjoner, 

herunder  

 årshjul, 

 økonomiplan og årsbudsjett, 

 økonomirapportering gjennom året, 

 budsjettendringer,  

 regnskapsføring, pålitelig og nøyaktig 

informasjon samt rettidig regnskapsavleggelse. 

 

5.1 Har Romerike krisesenter IKS utarbeidet reglementer og instrukser? 

5.1.1 Styreinstruks og instruks for daglig leder 

Av selskapsavtalen framgår at «[d]aglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner 

innenfor rammen av vedtatte budsjetter og rammer fastsatt av styret». Det foreligger styreinstruks 

(sist oppdatert i 2014). I instruksens punkt 4 heter det at daglig leder minst hvert kvartal skal gi 

styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og regnskap. Det er en likelydende 

formulering i selskapsavtalen.  
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En av styrets oppgaver er å ansette daglig leder og utferdige stillingsinstruks for denne 

(styreinstruksen). Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for daglig leder. Den er en «utdypning av 

ansettelsesforholdet mellom selskapet og daglig leder» (stillingsbeskrivelsen, 2014). 

5.1.2 Delegeringsreglement og avklarte roller og ansvar 

Det følger av selskapsavtalen at representantskapet kan delegere myndighet til styret i de saker der 

loven eller selskapsavtalen ikke er til hinder for dette (selskapsavtalen punkt 4.1.2). 

 

Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som ikke er tillagt 

representantskapet (selskapsavtalen punkt 4.2.3). Dette innebærer blant annet å sørge for at 

selskapets økonomiske forvaltning er under betryggende kontroll. 

 

Styreleder opplyser i intervju at representantskapet ikke har delegert mer myndighet til styret enn 

det som følger av selskapsavtalen, og at styret heller ikke har delegert budsjettmyndighet til daglig 

leder. Styreleder peker på at det kunne være ønskelig med flere styringssignaler fra eierne, men 

uttrykker samtidig en bekymring for at dette kan føre til styringssignaler som kan medføre ytterligere 

innskrenkning av selskapets handlingsrom. Som eksempler på signaler trekker styreleder fram 

disposisjonsfondets størrelse, tilbakeføring av overskudd versus buffer i selskapet for å takle 

svingninger mellom år. 

 

Daglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner innenfor rammen av vedtatte 

budsjetter og rammer fastsatt av styret, med unntak av saker av uvanlig art eller stor betydning. 

Innenfor selskapets budsjettrammer og de retningslinjer som styret har vedtatt, har daglig leder 

myndighet til å organisere virksomheten, herunder opprette og legge ned stillinger, ansette 

personale og fastsette deres lønn. Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av 

betydning for virksomheten, herunder økonomi- og personalforhold (selskapsavtalen).  

 

Daglig leders ansvar og myndighet, fullmakter og økonomiske rammer for beslutninger er nærmere 

redegjort for i stillingsbeskrivelse for daglig leder. 

Daglig leder er tildelt prokura fra styret og har fullmakt til å ta alle nødvendige beslutninger og inngå 

alle nødvendige avtaler knyttet til den daglige driften dersom ikke annet er spesifikt besluttet i styret, 

herunder opprette og avvikle bankkonti, forhandle og inngå avtaler med samarbeidspartnere og 

leverandører (fullmakter punkt 4 i stillingsbeskrivelsen, 2014). 

Daglig leder signerer utbetalingsanvisninger for selskapet sammen med en ansatt med slik fullmakt, 

etter egne rutiner som er utarbeidet i samarbeid med regnskapsfører (ibid). 

Selskapet har utarbeidet prosedyrepermer, og her er blant annet inntatt delegasjonsreglement der 

det framkommer: 

Internt i selskapet er det daglig leder som har øverste myndighet. Nestleder er delegert daglig leder 

sin myndighet som stedfortreder. 
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Videre framkommer at anvisningsmyndigheten ligger hos daglig leder og nestleder, og at daglig 

leder har gitt konterings- og attestasjonsmyndighet til to stillingsbetegnelser (gitt til 

administrasjonskonsulenten, og i dennes fravær, til barneansvarlig (intervju med daglig leder). Det 

kommer også fram at daglig leder er ansvarlig for at alle innkjøp er i tråd med budsjett og øvrige 

retningslinjer (delegasjonsreglementet). 

 

Daglig leder opplyser i intervju at interne roller og ansvar er tilstrekkelig avklart. Attestasjons- og 

anvisningsmyndigheten er nedfelt skriftlig med signaturer og oversendt regnskapsfører (Lørenskog 

kommune). Daglig leder peker på at det var nødvendig å rydde opp i antall med attestasjons- og 

anvisningsmyndighet da hun tiltrådte fordi denne myndigheten var fordelt på for mange personer 

tidligere. Revisjonens gjennomgang viser at det er nedfelt skriftlig hvilke kontroller attestant og 

anviser skal utføre i forbindelse med godkjenning av bilag (rutine 3.7 og 3.11). 

5.1.3 Økonomireglement og prosedyrer 

Daglig leder opplyser at det har blitt arbeidet mye med å få på plass detaljerte prosedyrer. 

Prosedyrene er samlet i seks permer, fordelt på følgende typer prosedyrer: 

 Styrende dokumenter del A (perm 1) 

o Lovverk og avtaler 

o Handlingsplaner, håndbøker og veivisere 

o Stortingsmelding nr. 15 

 Styrende dokumenter del B (perm 2) 

o Administrasjon (herunder delegasjonsreglement)  

o Stillingsbeskrivelser 

o Økonomi (herunder prosedyre 3.1 for samarbeid og arbeidsfordeling mellom 

krisesenteret og Lørenskog kommune som regnskapsfører) 

o Turnus 

o Kontaktinformasjon akutte situasjoner 

 Helse, miljø og sikkerhet (perm 3) 

 Prosedyrer vedrørende personal (perm 4) 

 Praktiske og merkantile prosedyrer (perm 5) 

 Prosedyrer vedrørende brukerarbeidet (perm 6) 

 

Prosedyre 3.1 beskriver detaljert hvem som har ansvar for de ulike oppgavene innenfor lønn, 

regnskap, fakturering, kontoplan, balansen, anleggsregister, MVA og årsoppgjør. Prosedyren ble 

sist oppdatert i april 2014. Daglig leder opplever regnskapsprosedyrene som svært konkrete og 

ryddige. 

 

På spørsmål fra revisjonen opplyser daglig leder videre at man ikke har utarbeidet en overordnet 

plan eller økonomireglement. Avslutningsvis opplyses at hun ser poenget med et overordnet 

økonomireglement, men understreker at det så langt er brukt mye tid på å lage et ryddig selskap 

som følger lover og regler, og som tilfredsstiller eierne på alle måter.  
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5.2 Rutiner og prosedyrer 

Romerike Krisesenter IKS har seks permer som inneholder styrende dokumenter, HMS, 

personalreglement og prosedyrer vedrørende personal, praktiske og merkantile prosedyrer samt 

prosedyrer vedrørende brukerarbeidet. Se nærmere om dette ovenfor.  

 

Prosedyrene for samarbeid og arbeidsfordeling mellom Romerike krisesenter IKS og Lørenskog 

kommune dekker de fleste områder i gjennomgangen under.  

5.2.1 Lønnsområdet 

Romerike Krisesenter har utarbeidet personalreglement og en rekke prosedyrer og maler som 

omfatter personalet. Malene og prosedyrene omfatter også utbetaling av lønn. I tillegg har selskapet 

en oversikt over styrende dokumenter som blant annet omfatter tariffavtaler m.m. 

 

Det er utarbeidet prosedyre for turnus (april 2017 – økonomi/styrende dokumenter B). 

 

Daglig leder opplyser at administrasjonen følger opp lønnsutbetalingene, herunder manuelle rutiner 

for ansatte som jobber i turnus11. Lønnskjøringene mottas fra Lørenskog og gjennomgås detaljert 

(blant annet kontroll av timelønn) før den faktiske lønnsutbetalingen godkjennes utbetalt. Daglig 

leder påpeker videre at det er tilfredsstillende kontrollrutiner i forbindelse med ansettelser, endringer 

og sluttmeldinger.  

 

Daglig leder peker også på at det er god oversikt over lønnsutbetalingene samt at regnskapsført og 

budsjettert lønn følges opp jevnlig. Daglig leder legger til at det har vært utfordrende for 

administrasjonen å få tilstrekkelig oversikt når det gjelder pensjon. Det har blant annet vært 

krevende å forstå premieavvik og hvordan dette virker inn på regnskapet i to år. Daglig leder har 

derfor brukt tid på dette, blant annet i møter med KLP, med tanke på kunnskap og forutsigbarhet i 

økonomidokumentene. Styreleder peker på at hun er godt informert om daglig leders arbeid med 

dette. 

5.2.2 Innkjøpsområdet 

Selskapet har utarbeidet en prosedyre for innkjøp (styrende dokumenter del B, prosedyre 3.6), 

prosedyre for etablering av kundeforhold, fakturamottak og behandling, kortavtaler, taxi. 

 

Daglig leder opplyser at selskapet har tilgang til regnskapet og at alle fakturaer attesteres og 

anvises i «systemet». I motsetning til tidligere mottas svært få fakturaer direkte til krisesenteret i 

dag, og i den grad det skjer oversendes disse til Lørenskog kommune, som regnskapsfører, 

umiddelbart påpekes videre. 

 

                                                

 

 
11

 Turnussystem «snakker» ikke med systemet som lønn kjøres i (daglig leder). 



14/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00077-8 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS : Selskapskontrollrapport RKS

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS Side 48 

 

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 



14/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS - 17/00077-8 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. 18/00027-3 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nittedal kontrollutvalg 02.05.2018 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET - ARBEID MOT SOSIAL 
DUMPING I BYGGEPROSJEKTER 

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

Kommunestyret ber: 
1. Rådmannen sørge for at arbeidet mot sosial dumping forankres i

anskaffelsesstrategien som er under utarbeidelse.
2. Daglig leder i Nittedal-eiendom KF i større grad føre nødvendig kontroll med

kommende byggeprosjekter, og sørge for at nåværende rutiner for oppfølging
følges.

Vedlegg: 
1. Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter,

Romerike revisjon IKS, mars 2018
2. Faktaark

Saksframstilling: 
Forvaltningsrevisjon av Nittedal kommunens arbeid mot sosial dumping i bygge- og 
anleggsprosjekter ble bestilt i møtet 11.5.17, sak 18/17. Justert prosjektplan for 
prosjektet ble behandlet og vedtatt i møtet 7.12.18, sak 40/17. Kontrollutvalget fikk en 
presentasjon fra revisjonen av forvaltningsrevisjonsrapporten i forrige møte den 
12.4.18, sak 7/18. Det legges opp til å behandle rapporten i dette møtet.  

Sosial dumping foregår når arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø-, og 
sikkerhetsregler, regler om arbeidstid og krav til bostandard eller blir tilbudt lønn og 
andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenlignet med norske forhold, eller som 
ikke er i tråd med allmenngjorte tariffavtaler. 

Offentlige oppdragsgivere har et særlig ansvar for å forhindre sosial dumping i sine 
anskaffelser. I forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er det fastsatt 
at kommunen allerede i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget skal opplyse om 
krav om lønns- og arbeidsvilkår, sanksjoner og dokumentasjon (§ 6). Kravene skal 

Sak 15/18
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også tas inn i kontrakten (§ 5), og kommunen skal gjennomføre nødvendig kontroll 
med at krav om lønns- og arbeidsvilkår overholdes av leverandørene (§ 7). Etter 
anbefalt praksis bør kommunene også utarbeide skriftlige strategier og rutiner for 
arbeidet mot sosial dumping. 
 
Formål og problemstillinger 
Formålet med undersøkelsen er å vurdere om Nittedal kommune ivaretar sitt ansvar 
for å forhindre sosial dumping i bygg- og anleggsprosjekter. 
Undersøkelsen vil besvare følgende problemstilling: 

1. I hvilken grad etterlever Nittedal kommune krav og retningslinjer som skal 
forhindre sosial dumping i bygg- og anleggsprosjekter? 

 
I det følgende vil det kort bli redegjort for revisjonens oppsummeringer. For en 
fullstendig gjennomgang vises det til rapporten. 
 
Revisjonens oppsummering 
Revisjonen har valgt fire byggeprosjekter som er påbegynt i perioden 2014 – 2016 
for å undersøke om kravene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter overholdes. Kommunen har ikke startet noen prosjekter av vesentlig 
omfang etter denne perioden, og vi har derfor ikke valgt nyere prosjekter. 
 
Undersøkelsen viser at skriftlige rutiner i hovedsak er på plass i 2018, men at Nittedal 
kommune manglet rutiner for nødvendig kontroll da de fire utvalgte prosjektene 
startet i perioden 2014 – 2016. Kommunen har ikke en overordnet 
anskaffelsesstrategi per mars 2018, men denne er under utarbeidelse. Revisjonen 
vurderer det som positivt at kommunen er i gang med å utarbeide en slik strategi og 
at det nå er etablert tilfredsstillende rutiner for arbeidet mot sosial dumping. 
 
Nittedal kommune har i all hovedsak tatt inn krav om lønns- og arbeidsvilkår, 
sanksjoner og dokumentasjon i kunngjøringer og kontrakter, og etterlever dermed 
forskriftsmessige krav i kunngjørings- og kontraktsinngåelsesfasen. Dette forebygger 
sosial dumping og gir også kommunen adgang til å føre nødvendig kontroll med at 
krav om lønns- og arbeidsvilkår overholdes av leverandørene. Revisjonen vurderer 
dermed at Nittedal kommune i stor grad har ivaretatt sitt ansvar for å forhindre sosial 
dumping i disse fasene. 
 
Når det gjelder kommunens plikt til å føre nødvendig kontroll, er revisjonens 
vurdering at Nittedal kommune i liten grad etterlever krav og retningslinjer som skal 
forhindre sosial dumping i kontraktsoppfølgingsfasen i de fire utvalgte prosjektene. 
Forskriften presiserer ikke hva som inngår i nødvendig kontroll, men det legges til 
grunn at det som minimum bør gjennomføres risikovurderinger. Nittedal kommune 
har ikke vurdert risiko skriftlig for noen av prosjektene. Kommunen har innhentet 
egenrapportering fra underleverandører i to av fire prosjekter, men har ikke innhentet 
egenrapportering fra hovedleverandørene. Videre har kommunen i liten grad 
gjennomført andre kontrollaktiviteter, som for eksempel 
dokumentasjonsgjennomgang og stedlig kontroll. 
 
Revisjonen vil trekke fram at en viktig årsak til at kommunen i liten grad har ivaretatt 
sin kontrollplikt, er at kommunen manglet rutiner da prosjektene ble igangsatt. Det er 



15/18 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter - 18/00027-3 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter : Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter

 

 
3 

positivt at slike rutiner nå er på plass. Revisjonen understreker at nødvendig kontroll 
er en sentral del av arbeidet med å forhindre sosial dumping, og at kommunen som 
minimum bør gjennomføre en skriftlig risikovurdering av hovedleverandørene. 
 
Anbefalinger 
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 

1. Nittedal kommune bør sørge for at arbeidet mot sosial dumping forankres i 
anskaffelsesstrategien som er under utarbeidelse. 

2. Nittedal kommune bør i større grad føre nødvendig kontroll med kommende 
byggeprosjekter, og sørge for at nåværende rutiner for oppfølging følges. 

 
Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Rådmannen sendte rapporten 
videre til Nittedal eiendom KF for at foretaket skal kunne avgi høringssvar. 
Høringssvaret er beskrevet i rapporten på side iii. 
 
Kontrollutvalget har ansvar for å se til at kommunens vedtak knyttet til gjennomført 
forvaltningsrevisjon følges opp av rådmannen. Kontrollutvalget vil derfor be om 
tilbakemelding på hvordan rapporten og kommunestyrets vedtak er fulgt opp våren 
2019, etter at den er behandlet av kommunestyret. 
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SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Formålet med undersøkelsen er å vurdere om Nittedal kommune ivaretar sitt ansvar for å forhindre 

sosial dumping i bygg- og anleggsprosjekter. 

 

Undersøkelsen vil besvare følgende problemstilling: 

1. I hvilken grad etterlever Nittedal kommune krav og retningslinjer som skal forhindre sosial 

dumping i bygg- og anleggsprosjekter? 

 

Revisjonens oppsummering  

Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for problemstillingen: 

Problemstilling 1  Revisjonskriterier 

I hvilken grad etterlever Nittedal kommune 

krav og retningslinjer som skal forhindre sosial 

dumping i bygge- og anleggsprosjekter? 

 

 Kommunen bør etablere skriftlige strategier og rutiner 

om arbeidet mot sosial dumping 

 Kommunen skal i kunngjøring/konkurransegrunnlag 

opplyse at kontraktene vil inneholde krav om lønns- 

og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner 

 Kommunen skal inkludere krav om lønns- og 

arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i kontrakt 

 Kommunen skal gjennomføre nødvendig kontroll av 

kontraktene, minimum skriftlig risikovurdering 

 

Sosial dumping er et samfunnsproblem innenfor grener av næringslivet som baserer seg på 

utenlandsk arbeidskraft, deriblant byggebransjen. Ifølge forskrift om arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter, som trådte kraft i 2008, skal kommunene ta inn krav om lønns- og arbeidsvilkår, 

sanksjoner og dokumentasjon i kunngjøringer og kontrakter, samt gjennomføre nødvendig kontroll. 

Etter anbefalt praksis bør kommunene også utarbeide skriftlige strategier og rutiner for arbeidet mot 

sosial dumping.  

 

Revisjonen har valgt fire byggeprosjekter som er påbegynt i perioden 2014 – 2016 for å undersøke 

om kravene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter overholdes. Kommunen har 

ikke startet noen prosjekter av vesentlig omfang etter denne perioden, og vi har derfor ikke valgt 

nyere prosjekter. 
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Undersøkelsen viser at skriftlige rutiner i hovedsak er på plass i 2018, men at Nittedal kommune 

manglet rutiner for nødvendig kontroll da de fire utvalgte prosjektene startet i perioden 2014 – 2016. 

Kommunen har ikke en overordnet anskaffelsesstrategi per mars 2018, men denne er under 

utarbeidelse. Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen er i gang med å utarbeide en slik 

strategi og at det nå er etablert tilfredsstillende rutiner for arbeidet mot sosial dumping.  

 

Nittedal kommune har i all hovedsak tatt inn krav om lønns- og arbeidsvilkår, sanksjoner og 

dokumentasjon i kunngjøringer og kontrakter, og etterlever dermed forskriftsmessige krav i 

kunngjørings- og kontraktsinngåelsesfasen. Dette forebygger sosial dumping og gir også 

kommunen adgang til å føre nødvendig kontroll med at krav om lønns- og arbeidsvilkår overholdes 

av leverandørene. Revisjonen vurderer dermed at Nittedal kommune i stor grad har ivaretatt sitt 

ansvar for å forhindre sosial dumping i disse fasene.  

 

Når det gjelder kommunens plikt til å føre nødvendig kontroll, er revisjonens vurdering at Nittedal 

kommune i liten grad etterlever krav og retningslinjer som skal forhindre sosial dumping i 

kontraktsoppfølgingsfasen i de fire utvalgte prosjektene. Forskriften presiserer ikke hva som inngår i 

nødvendig kontroll, men det legges til grunn at det som minimum bør gjennomføres 

risikovurderinger. Nittedal kommune har ikke vurdert risiko skriftlig for noen av prosjektene. 

Kommunen har innhentet egenrapportering fra underleverandører i to av fire prosjekter, men har 

ikke innhentet egenrapportering fra hovedleverandørene. Videre har kommunen i liten grad 

gjennomført andre kontrollaktiviteter, som for eksempel dokumentasjonsgjennomgang og stedlig 

kontroll.  

 

Revisjonen vil trekke fram at en viktig årsak til at kommunen i liten grad har ivaretatt sin kontrollplikt, 

er at kommunen manglet rutiner da prosjektene ble igangsatt. Det er positivt at slike rutiner nå er på 

plass. Revisjonen understreker at nødvendig kontroll er en sentral del av arbeidet med å forhindre 

sosial dumping, og at kommunen som minimum bør gjennomføre en skriftlig risikovurdering av 

hovedleverandørene.  
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Rådmannens/foretakets uttalelse til rapporten 

Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Rådmannen sendte rapporten videre til 

Nittedal eiendom KF for at foretaket skal kunne avgi høringssvar. Høringssvar fra daglig leder ble 

mottatt 4.4.2018 og lyder som følgende: 

 
«Det vurderes som positivt at forvaltningsrevisjonen har gjennomført systemrevisjon. Dette er en 

viktig aktivitet i en forbedringssløyfe, som medfører at våre rutiner, arbeidsmetoder, fokus og 

etterlevelse av rutiner kan forbedres.  

 

Arbeidstilsynet gjennomførte et meldt systemtilsyn i 2016 og et uanmeldt tilsyn på byggeplassen 

«Rådhuskvartalet». Tema for begge tilsynene var arbeid mot sosial dumping. Hverken 

systemtilsynet eller kontrollen på byggeplassen avdekte avvik eller medførte pålegg om retting.  

 

Foretaket følger anskaffelsesreglementet og de samme rutinene som Nittedal kommune. Nittedal 

kommune har igangsatt arbeidet med å utarbeide en anskaffelsesstrategi i regi av 

innkjøpsavdelingen.» 

 
Revisjonen vil i denne sammenheng legge til at ingen av tilsynene som det vises til har undersøkt 

om kommunen faktisk har gjennomført nødvendig kontroll med de aktuelle leverandørene. Den ene 

er en systemrevisjon som undersøker om kommunenes rutiner er på plass, mens den andre belyser 

om hovedleverandøren i prosjektet ivaretar sin påseplikt overfor underleverandørene. I tillegg vil 

revisjonen nevne at vår undersøkelse bekrefter at rutinene var på plass i 2016, men denne 

revisjonen har gått dypere og funnet at disse ikke var tatt i bruk.   

 

 

.  
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 

 

1. Nittedal kommune bør sørge for at arbeidet mot sosial dumping forankres i 

anskaffelsesstrategien som er under utarbeidelse.  

 

2. Nittedal kommune bør i større grad føre nødvendig kontroll med kommende 

byggeprosjekter, og sørge for at nåværende rutiner for oppfølging følges.  

 

 

  

 

 

 

Jessheim, 4.4.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oddny Ruud Nordvik Morten L. Kallevig 

avdelingsleder forvaltningsrevisjon  prosjektleder forvaltningsrevisjon 

og selskapskontroll 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon av Nittedal kommunens arbeid mot sosial dumping i bygge- og 

anleggsprosjekter er gjennomført med utgangspunkt i kontrollutvalgets vedtak 7. desember 2017 

(sak 40/17).  

 

Sosial dumping foregår når arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø-, og sikkerhetsregler, 

regler om arbeidstid og krav til bostandard eller blir tilbudt lønn og andre ytelser som er 

uakseptabelt lave sammenlignet med norske forhold, eller som ikke er i tråd med allmenngjorte 

tariffavtaler (Meld. St. 29 (2010–2011), 23). 

 

Sosial dumping er et samfunnsproblem innenfor grener av næringslivet som baserer seg på 

utenlandsk arbeidskraft, deriblant byggebransjen. Når useriøse leverandører vinner konkurranser 

basert på uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, vil seriøse aktører bli presset ut av markedet. Slik blir 

sosial dumping et hinder for både effektiv konkurranse mellom arbeidsgivere og likebehandling av 

arbeidstakere (Difi 2015, 6; Arbeidstilsynet 2015, 4; Meld. St. 29 (2010–2011), 23). 

 

Offentlige oppdragsgivere har et særlig ansvar for å forhindre sosial dumping i sine anskaffelser. I 

forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er det fastsatt at kommunen allerede i 

kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget skal opplyse om krav om lønns- og arbeidsvilkår, 

sanksjoner og dokumentasjon (§ 6). Kravene skal også tas inn i kontrakten (§ 5), og kommunen 

skal gjennomføre nødvendig kontroll med at krav om lønns- og arbeidsvilkår overholdes av 

leverandørene (§ 7). Etter anbefalt praksis bør kommunene også utarbeide skriftlige strategier og 

rutiner for arbeidet mot sosial dumping (Difi 2015, 10).  

 

Riksrevisjonen fant i 2015 at om lag halvparten av kommunene ikke etterlevde forskriftens krav i 

sine anskaffelser. Kun 53 prosent av kommunene hadde en strategi eller overordnet 

styringsdokument som omtalte sosial dumping, og innholdet i strategiene hadde varierende kvalitet. 

Mangelfull kompetanse om regelverket ble trukket fram som en hovedårsak til svakhetene 

(Riksrevisjonen 2016, 112). 

 

1.2 Formål og problemstillinger 
Formålet med undersøkelsen er å vurdere om Nittedal kommune ivaretar sitt ansvar for å forhindre 

sosial dumping i bygge- og anleggsprosjekter.  

 

Undersøkelsen vil besvare følgende problemstilling: 

 

1. I hvilken grad etterlever Nittedal kommune krav og retningslinjer som skal forhindre sosial 

dumping i bygge- og anleggsprosjekter?  
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1.3 Rapportens oppbygging 

Kapittel 2 beskriver undersøkelsens datagrunnlag og metodebruk. Kapittel 3 gir en samlet 

framstilling av revisjonskriteriene som ligger til grunn for undersøkelsen. I kapittel 4 gjennomgås 

funn fra undersøkelsen. Revisjonens samlede vurdering av funnene er plassert i kapittel 5.  

 

I sammendraget innledningsvis i rapporten er revisjonens oppsummering, rådmannens uttalelse og 

anbefalinger presentert.  
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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 vil basere seg på dokumentanalyse og intervjuer. Nedenfor følger først en 

beskrivelse av metodevalg, deretter revisjonens vurdering av dataenes gyldighet og pålitelighet.  

2.1.1 Dokumentanalyse  

Dokumentanalysen omfatter blant annet:  

 Anskaffelsesstrategi eller overordnet styringsdokument 

 Kommunens retningslinjer og rutiner på området 

 Relevante anskaffelsesdokumenter, herunder kunngjøring og kontrakt 

 Dokumentasjon fra gjennomførte kontroller vedrørende etterlevelse av krav om lønns- og 

arbeidsvilkår 

2.1.2 Intervjuer 

Revisjonen gjennomførte 6. mars 2018 et fellesintervju med daglig leder og prosjektleder i Nittedal 

eiendom KF, samt avdelingsleder for innkjøp i Nittedal kommune. Formålet med intervjuet var å 

hente inn informasjon om rutiner og praksis på området, og bli omforent om funn fra revisjonens 

gjennomgang av dokumenter. Intervjuet ble gjennomført som delvis strukturert intervju, der det i 

forkant av intervjuet ble utarbeidet intervjuguide med forhåndsdefinerte spørsmål. Referat fra 

intervjuet er verifisert.  

2.1.3 Utvalgte byggeprosjekter 

Revisjonen har valgt fire byggeprosjekter som er påbegynt i perioden 2014 – 2016 for å undersøke 

om kravene i forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter overholdes. Kommunen har 

ikke startet noen prosjekter av vesentlig omfang etter denne perioden, og vi har derfor ikke valgt 

nyere prosjekter. Utvalget består av prosjekter av ulike størrelser.  

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
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). 



15/18 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter - 18/00027-3 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Arbeid mot sosial dumping i byggeprosjekter : Rapport til KU - sosial dumping i Nittedal_5_4_18

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

ARBEID MOT SOSIAL DUMPING I BYGGEPROSJEKTER Side 4 

 

Følgende fire byggeprosjekter er valgt ut: 

 

Nr. Prosjekt Prosjektstart 
Kontraktssum (eks. 

mva) 

1 Rådhuskvartalet (kirkebygg og kulturhus) Vår 2014 120 710 500 kr 

2 Ny Åneby barnehage Vår 2015 17 251 471 kr 

3  Utbygging sykehjemskapasitet 12 nye plasser Døli Sommer 2015 33 503 225 kr 

4 Ombygging Li skole Sommer 2016 3 096 949 kr 

 

For de fire utvalgte prosjektene, innhentet revisjonen anskaffelsesprotokoll, kunngjøring, 

konkurransegrunnlag og kontrakt, i tillegg til dokumentasjon knyttet til utførte kontroller av lønns- og 

arbeidsvilkår.  

 

2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

I enhver undersøkelse bør innsamlede data være pålitelige og gyldige. Pålitelighet handler om at 

data innsamles så nøyaktig så mulig og at man skal få samme data ved gjentakelse av 

undersøkelsen. Gyldighet betegner dataenes relevans for å besvare de valgte problemstillingene.  

 

Revisjonen vurderer at datagrunnlaget som rapporten bygger på samlet sett er både gyldige og 

pålitelige, og dermed gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og anbefalinger. 
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3 REVISJONSKRITERIER 

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

er gjenstand for en forvaltningsrevisjon, og utgjør den målestokken som kommunens 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 lover, 

forskrifter, politiske vedtak eller anerkjent teori, og god forvaltningspraksis på området (reelle 

hensyn). 

 

Offentlig sektor har et særlig ansvar for å motvirke sosial dumping. Dette innebærer blant annet å 

kreve anstendige lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne og sikre konkurranse på like vilkår for 

bedriftene (Difi 2014, 6). I lov og forskrift er det fastsatt krav som skal hindre at offentlige 

oppdragsgivere inngår kontrakter med virksomheter som driver med sosial dumping.  

3.1 Strategi og rutiner 

Det overordnede ansvaret for arbeidet mot sosial dumping i offentlige kontrakter ligger hos ledelsen 

i virksomheten. Difi anbefaler at arbeidet mot sosial dumping forankres i relevante 

strategidokumenter, for eksempel anskaffelsesstrategien eller en egen strategi som spesifikt 

omhandler arbeidslivskriminalitet og sosial dumping (Difi 2017a).  

 

Ifølge Difi bør følgende momenter tas opp i strategidokumentet vedrørende arbeidet mot sosial 

dumping: 

 Ambisjonsnivå – Hvilke risikoområder skal følges opp? 

 Kompetansebygging – Er det behov for kompetansebygging i arbeidet mot sosial 

dumping? 

 Rolleavklaring – Hvem skal ha ansvar for hva? 

 Kapasitet – Har arbeidet mot sosial dumping betydning for kapasiteten på andre 

områder? 

 Intern informasjon – Er det behov for intern informasjon til alle ansatte i 

virksomheten? 

 Rapportering – Hvordan skal arbeidet mot sosial dumping måles og rapporteres? 

 

Videre anbefaler Difi at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir innarbeidet i sentrale 

rutinedokumenter, som rutiner for gjennomføring av anskaffelser, maler for konkurransegrunnlag og 

kontrakter og sjekklister for oppfølging av kontrakter (Difi 2014, 10). 
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3.2 Rettslige krav til lønns- og arbeidsvilkår  

I forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter2, som er hjemlet i lov om offentlige 

anskaffelser (§ 7), er det fastsatt konkrete krav til kommuner som skal tildele bygge- og 

anleggskontrakter over 1,75 mill. kr ekskl. mva (§ 4). Kravene gjelder for ulike faser av 

anskaffelsesprosessen, herunder kunngjøring, kontraktsinngåelse og kontraktsoppfølging. I det 

følgende gjøres det rede for krav tilhørende de respektive fasene. 

3.2.1 Krav til kunngjøring/konkurransegrunnlag 

Ved konkurranseutsetting av anskaffelser som gjelder bygge- og anleggsarbeider, skal potensielle 

tilbydere informeres om at det vil stilles krav til lønns- og arbeidsvilkår. Det innebærer at 

oppdragsgiver allerede i anbudskonkurransen, det vil si i kunngjøringen eller 

konkurransegrunnlaget, opplyser om at en eventuell kontrakt vil inneholde krav om lønns- og 

arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskriften, jf. § 6 tredje ledd. Kravet 

regnes også som oppfylt hvis det i utlysningen er lagt ved en kontrakt som inneholder krav til lønns- 

og arbeidsvilkår (Difi 2014, 14).  

3.2.2 Krav til kontrakt 

Ifølge forskrift om arbeidsvilkår i off. kontrakter § 5 skal oppdragsgiver i sine kontrakter stille krav om 

at ansatte hos leverandører og underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med 

gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler.  

 

Oppdragsgiver skal også i kontrakten stille krav om at leverandører og underleverandører på 

forespørsel må dokumentere at krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt, og at oppdragsgiver 

forbeholder seg retten til å ta i bruk nødvendige sanksjoner dersom kravene ikke overholdes 

(forskriften § 6 første og andre ledd). 

3.2.3 Krav til kontroll 

Forskriften krever at oppdragsgiver skal gjennomføre «nødvendig kontroll» av om kravene til lønns- 

og arbeidsvilkår overholdes i kontraktsperioden, jf. § 7. Graden av kontroll skal blant annet tilpasses 

behovet i vedkommende bransje, mv.  

 

Innholdet i nødvendig kontroll er nærmere fastsatt i forarbeidene til hjemmel om Arbeidstilsynets 

tilsyn med forskrift om arbeidsvilkår i off. kontrakter. Her presiserer departementet at det bør 

iverksettes systemer og rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp at krav om lønns- og 

arbeidsvilkår etterleves. Videre understrekes det at hvor langt kontrollplikten går må bero på en 

helhetsvurdering av alle sider av det konkrete kontraktsforholdet. I enkelte tilfeller kan det være 

tilstrekkelig å innhente opplysninger fra arbeidsgiver, i andre tilfeller vil det være behov for å 

innhente opplysninger fra regnskapsfører, mens det noen ganger vil være nødvendig å kreve 

dokumentasjon i form av lønnslipper, arbeidsavtaler e.l. (Prop. 5 L 2012-2013, 3). 

                                                

 

 
2
 Forskrift om arbeidsvilkår i off. kontrakter (korttittel) 
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Arbeidstilsynet har i sine tilsyn registrert avvik fra forskrift om lønns- og arbeidsvilkår dersom 

offentlige oppdragsgivere ikke har et dokumentert system for å gjennomføre nødvendig kontroll. For 

at det skal være tilfredsstillende kontroll etter forskriftens hensikt, krever tilsynet at oppdragsgiver 

gjør en risikovurdering, og at systemet og rutinene for kontroll er planmessig og egnet til å avdekke 

brudd (Riksrevisjonen 2016, 96). 

 

Difi anbefaler at kommunen, som en del av nødvendig kontroll, minimum innhenter 

egenrapportering og gjennomfører risikovurdering av kontrakten. En risikovurdering kan ses på som 

en overordnet kontroll av oppdragsgivers kontrakter, der hensikten er å skille mellom kontrakter 

med lav og høy risiko for brudd på kontraktsvilkårene. Resultatet fra kartleggingen vil kunne gi 

oppdragsgiver grunnlag for å vurdere behovet for videre oppfølging. I tilfeller der en ytterligere 

kontroll ikke vurderes som «nødvendig», for eksempel ved lav risiko, vil en risikovurdering i seg selv 

kunne regnes som oppfyllelse av kravet om nødvendig kontroll (Difi 2017b). 

 

Difi har utviklet sitt eget verktøy for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. Metodikken omfatter 

oppfølging i opptil tre trinn, hvor graden av kontroll blir mer omfattende for hvert trinn3. Se tabell 1 

for en nærmere beskrivelse av modellen. 

 

Tabell 1 Difis 3-trinns modell for nødvendig kontroll 

Difis 3-trinns modell 

Trinn (nr.) Trinn (navn) Kommentarer fra Difi 

1 Egenrapportering og risikovurdering Er anbefalt i alle anskaffelser. 

2 Dokumentasjonsgjennomgang Er anbefalt der risikovurderingen viser det er 

behov for grundigere kontroll enn 

egenrapportering.  

3 Stedlig kontroll Er for de virksomhetene som ønsker å ligge 

langt fremme i feltet eller i kontrakter hvor det er 

behov for særlig kontroll.  
 

 

Verktøyet er basert på det som anses som beste praksis (Difi 2015, 4).  

 

Difi anbefaler at gjennomførte kontroller av lønns- og arbeidsvilkår dokumenteres skriftlig i tråd med 

forvaltningsloven og arkivloven. Det bør videre lages et notat eller en rapport etter utført kontroll. 

Sammen med skriftlig risikovurdering vil dette dokumentet vise at oppdragsgiver har ivaretatt plikten 

                                                

 

 
3
 Hvor mange trinn som inngår i kontrollen av den enkelte kontrakt vil bero på en vurdering av hva som er 

«nødvendig» for å undersøke og følge opp at krav til lønns- og arbeidsvilkår etterleves. Omfanget av 

kontrollen styres av omfanget av risikoen.  
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til å gjennomføre nødvendig kontroll av at krav om lønns- og arbeidsvilkår etterleves. Videre vil 

rapporten ligge til grunn for framtidige kontroller (Difi 2015, 22). 

 

3.3 Utledede revisjonskriterier 

For å besvare problemstillingen har revisjonen utledet følgende revisjonskriterier.  

Problemstilling 1  Revisjonskriterier 

I hvilken grad etterlever Nittedal kommune 

krav og retningslinjer som skal forhindre sosial 

dumping i bygge- og anleggsprosjekter? 

 

 Kommunen bør etablere skriftlige strategier og rutiner 

om arbeidet mot sosial dumping 

 Kommunen skal i kunngjøring/konkurransegrunnlag 

opplyse at kontraktene vil inneholde krav om lønns- 

og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner 

 Kommunen skal inkludere krav om lønns- og 

arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i kontrakt 

 Kommunen skal gjennomføre nødvendig kontroll av 

kontraktene, minimum skriftlig risikovurdering 
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4 FUNN 

Kapittelet innledes med funn knyttet til strategi og rutiner på området. Deretter ser revisjonen 

nærmere på kommunens etterlevelse av forskrift om arbeidsvilkår i off. kontrakter, basert på 

gjennomgangen av fire utvalgte prosjekter.  

4.1 Strategi og rutiner 

Nittedal kommune har ikke hatt strategier eller rutiner for arbeidet mot sosial dumping fra forskriften 

om arbeidsvilkår i off. kontrakter trådte i kraft i 2008, og fram til 2015. I intervju kommer det fram at 

dette skyldes mangel på ressurser og kompetanse. Som følge av en forvaltningsrevisjon i 2009 og 

en omorganisering i 2014, startet kommunen arbeidet med å etablere rutiner og retningslinjer på 

området. Kommunen etablerte i 2015 og 2016 skriftlige rutiner og maler som skal bidra til at kravene 

til lønns- og arbeidsvilkår ivaretas. 

 

I 2015 utarbeidet kommunen en overordnet rutine for gjennomføring av konkurranser. Her er det 

spesifisert at kommunen skal følge forskrift om arbeidsvilkår i off. kontrakter ved tildeling av 

byggekontrakter. I tillegg har kommunen utarbeidet en rekke maler for gjennomføring av 

konkurranse, hvor krav til lønns- og arbeidsvilkår er nevnt.  

 

Videre etablerte Nittedal kommune sommeren 2016 en detaljert rutine for oppfølging av lønns- og 

arbeidsvilkår i kontrakter (nødvendig kontroll), basert på Difis oppfølgingsmetodikk i tre trinn. Denne 

rutinen er ferdigstilt etter at de fire utvalgte prosjektene ble igangsatt, og er derfor ikke tatt i bruk i 

disse prosjektene.  

 

Per mars 2018 har kommunen ikke etablert en egen anskaffelsesstrategi. Avdelingsleder innkjøp i 

Nittedal kommune opplyser at en strategi er under utarbeidelse, og skal være på plass tidligst 

sommeren 2018. Kommunen bruker Difis mal i dette arbeidet.  

 

Avdelingsleder innkjøp forteller i intervju at en årsak til at anskaffelsesstrategien ikke foreligger per 

mars 2018, er at kommunen har hatt utfordringer med å få tall fra økonomisystemet korrekt inn i 

Difis modell for innkjøpsanalyse. I arbeidet med etableringen av en anskaffelsesstrategi har 

kommunen vurdert det som viktig å ha tilstrekkelig med informasjon som grunnlag for strategien.  
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4.2 Kunngjøring/konkurransegrunnlag 

Tabellen nedenfor viser hvorvidt forskriftsmessige krav til kunngjøring/konkurransegrunnlag er 

ivaretatt for de fire utvalgte prosjektene.  

 

Tabell 2 Gjennomgang av kunngjøring/konkurransegrunnlag  

      

 

1. Rådhus-

kvartalet 

2. Åneby 

barnehage 

3. Sykehjems-

plasser på Døli 

4. Ombygging av 

Li skole 

Er det opplyst i 

kunngjøring/konkurranse-

grunnlag at kontrakten vil 

inneholde krav om lønns- 

og arbeidsvilkår? 

Ja Ja Ja Ja 

Er det opplyst i 

kunngjøring/konkurranse-

grunnlag at kontrakten vil 

inneholde krav om 

fremleggelse av 

dokumentasjon? 

Ja Ja Ja Ja 

Er det opplyst i 

kunngjøring/konkurranse-

grunnlag at kontrakten vil 

inneholde sanksjoner? 

Nei Ja Ja Ja 

 

Kilde: Revisjonens gjennomgang av saksdokumentasjon 

 

Tabell 2 viser at Nittedal kommune i all hovedsak har tatt inn krav om lønns- og arbeidsvilkår, 

sanksjoner og dokumentasjon i kunngjøringer/konkurransegrunnlag for de fire utvalgte prosjektene. 

I konkurransegrunnlaget for tre prosjekter (prosjekt 2, prosjekt 3 og prosjekt 4) har kommunen lagt 

ved egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Dokumentet inneholder krav til 

informasjon i samsvar med forskriften § 6 tredje ledd.  

 

Prosjekt 1 skiller seg fra de andre prosjektene ved at det ikke følger med en egenerklæring i 

kunngjøringen/konkurransegrunnlaget. Kommunen har i stedet lagt ved et utkast til kontrakt, 

inkludert tretten vedleggsdokumenter. Krav om lønns- og arbeidsvilkår og dokumentasjon er omtalt i 

to av vedleggene. Informasjon om sanksjoner ved brudd på krav om lønns- og arbeidsvilkår 

mangler imidlertid i både vedleggsdokumentene og kontrakten. Dette er nærmere omtalt i kapittel 

4.3 om kontrakten.  
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4.3 Kontrakt 

Tabellen under oppsummerer funnene fra gjennomgangen av krav nedfelt i kontrakter for de fire 

prosjektene. 

 

Tabell 3 Gjennomgang av kontrakt 

      

 
1. Rådhus-

kvartalet 

2. Åneby 

barnehage 

3. Sykehjems-

plasser på 

Døli 

4. Ombygging 

av Li skole 

Inneholder kontrakt krav om 

at ansatte hos leverandør og 

underleverandører har 

lønns- og arbeidsvilkår i 

samsvar med gjeldende 

allmenngjøringsforskrifter? 

Ja Ja Ja Ja 

Inneholder kontrakt krav om 

at leverandør og 

underleverandører på 

forespørsel må dokumentere 

at krav til lønns- og 

arbeidsvilkår blir oppfylt? 

Ja Ja Ja Ja 

Inneholder kontrakt 

sanksjoner som er egnet til å 

påvirke leverandøren og 

underleverandører til å 

oppfylle kravene? 

Nei Ja Ja Ja  

 

Kilde: Revisjonens gjennomgang av saksdokumentasjon 

 

Tabell 3 viser at krav om lønns- og arbeidsvilkår, sanksjoner og dokumentasjon er tatt inn i 

kontraktsdokumentene for tre av fire prosjekter. Disse kravene er omtalt i selve kontrakten for 

prosjekt 3. For prosjekt 2 og 4 er ikke kravene omtalt i selve kontrakten, men signerte 

egenerklæringer om lønns- og arbeidsvilkår er vedlagt. Disse kontraktene er basert på 

standardkontrakt NS 8407 (Standard Norge), som brukes ved inngåelse av avtale mellom 

byggherre og entreprenør i totalentrepriser.  

 

I prosjekt 1 er krav om lønn- og arbeidsvilkår og dokumentasjon tatt inn i kontrakten, men 

informasjon om sanksjoner ved brudd på krav om lønns- og arbeidsvilkår mangler. Kommunen 

peker i intervju på at det informeres om sanksjoner i kontraktsbestemmelsene for prosjektet, men at 

dette ved en inkurie i hovedsak gjelder underentreprenører, og ikke hovedentreprenør. Oversendt 

dokumentasjon viser at sanksjonene kommunen henviser til gjelder ved brudd på bestemmelser 

vedrørende HMS og skatt, og ikke brudd på krav om lønns- og arbeidsvilkår etter forskrift om 

arbeidsvilkår i off. kontrakter § 5. 
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4.4 Nødvendig kontroll  

I dette delkapittelet skal vi se nærmere på hvorvidt kommunen har ført nødvendig kontroll av sine 

leverandører og underleverandører.  

 

Revisjonen har i tabell 4 kartlagt hvilke kontrollaktiviteter Nittedal kommune har gjennomført i de fire 

utvalgte prosjektene, med utgangspunkt i Difis anbefalte 3-trinns modell.  

 

Tabell 4 Kartlegging av kontrollaktiviteter 

      

 
1. Rådhus- 

kvartalet 

2. Åneby 

barnehage 

3. 

Sykehjemsplas

ser på Døli 

4. Ombygging 

av Li skole 

Grunnleggende kontrollaktiviteter (anbefalt i alle 
anskaffelser) 

Foreligger skriftlig 

egenrapportering fra 

hovedleverandør? 

Nei Nei Nei Nei 

Foreligger skriftlig 
dokumentasjon av 
risikovurdering? 

Nei Nei Nei Nei 

Kontrollaktiviteter ved behov for grundigere kontroll 

(anbefalt i anskaffelser der risikoen vurderes som 

«middels» eller «høy») 

Er det innhentet dokumentasjon 

på lønns- og arbeidsvilkår? 
Nei Nei Ja Nei 

Er det utarbeidet skriftlig 

rapport fra eventuell stedlig 

kontroll? 

Nei Nei Nei Nei 

 

Kilde: Revisjonens gjennomgang av saksdokumentasjon 

 

Tabell 4 viser at Nittedal kommune ikke har vurdert risiko skriftlig for noen av prosjektene. 

Manglende skriftliggjøring av risikovurderinger forklares i intervju med at det ikke eksisterte skriftlige 

rutiner for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i perioden som de fire prosjektene ble kontrollert. 

Daglig leder i Nittedal eiendom KF opplyser at framtidige prosjekter skal gjennomføres i henhold til 

de rutiner som gjelder i dag, hvor krav til skriftlige risikovurderinger blant annet er stilt. 

 

I intervju opplyser prosjektleder at kommunen i prosjekt 2 brukte en lokal totalentreprenør, som igjen 

benyttet lokale underleverandører. Prosjektleder var derfor trygg på at risikoen for sosial dumping 

var lav i dette prosjektet, men sier at lav risiko i seg selv ikke er en unnskyldning for å ikke 

dokumentere risikovurderinger skriftlig. Det pekes videre på at kommunen i de andre prosjektene 
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har benyttet kjente hovedleverandører, hvor risikoen for sosial dumping vurderes som lav. Disse 

hovedleverandørene har imidlertid benyttet underleverandører med noe bruk av utenlandske 

arbeidstagere, hvor risiko for sosial dumping kan ha vært høyere.  

 

Videre viser tabell 4 at kommunen ikke har innhentet egenrapportering fra hovedleverandører i de 

fire prosjektene. Kommunen har imidlertid innhentet egenrapportering for underleverandører i to av 

prosjektene, prosjekt 2 og prosjekt 4. 

  

Tabell 4 viser også at kommunen ikke har gjennomført dokumentasjonsgjennomgang eller stedlig 

kontroll for prosjekt 1, prosjekt 2 og prosjekt 4. Dette forklares med at behovet for ytterligere kontroll 

ikke er vurdert som nødvendig for disse prosjektene, grunnet lav risiko for sosial dumping. For 

prosjekt 3 har kommunen ikke gjennomført stedlig kontroll, men den har engasjert et eksternt firma 

til å gjennomføre en dokumentasjonsgjennomgang. Hensikten var å undersøke arbeidstid og lønn til 

den enkelte arbeidstaker med hensyn til sosial dumping. Fire leverandører ble kontrollert, hvor det 

ble innhentet arbeidskontrakter, lønnsslipp, timelister og beskrivelse av kompetanse for totalt sju 

arbeidstakere. Undersøkelsen avdekket ingen vesentlige uregelmessigheter knyttet til lønns- og 

arbeidsvilkår.  

 

Arbeidstilsynet førte i august 2016 et tilsyn med prosjekt 1. Temaet for tilsynet var blant annet 

kommunens etterlevelse av bestemmelser i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår, innholdet i 

kontraktene knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, samt rutiner for oppfølging. Tilsynet avdekket ingen 

vesentlige avvik.  
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5 REVISJONENS VURDERING  

Sosial dumping er et samfunnsproblem innenfor grener av næringslivet som baserer seg på 

utenlandsk arbeidskraft, deriblant byggebransjen. Ifølge forskrift om arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter, som trådte kraft i 2008, skal kommunene ta inn krav om lønns- og arbeidsvilkår, 

sanksjoner og dokumentasjon i kunngjøringer og kontrakter, samt gjennomføre nødvendig kontroll. 

Etter anbefalt praksis bør kommunene også utarbeide skriftlige strategier og rutiner for arbeidet mot 

sosial dumping.  

 

Undersøkelsen viser at skriftlige rutiner i hovedsak er på plass i 2018, men at Nittedal kommune 

manglet rutiner for nødvendig kontroll da de fire utvalgte prosjektene startet i perioden 2014 – 2016. 

Kommunen har ikke en overordnet anskaffelsesstrategi per mars 2018, men denne er under 

utarbeidelse. Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen er i gang med å utarbeide en slik 

strategi og at det nå er etablert tilfredsstillende rutiner for arbeidet mot sosial dumping.  

 

Nittedal kommune har i all hovedsak tatt inn krav om lønns- og arbeidsvilkår, sanksjoner og 

dokumentasjon i kunngjøringer og kontrakter, og etterlever dermed forskriftsmessige krav i 

kunngjørings- og kontraktsinngåelsesfasen. Dette forebygger sosial dumping og gir også 

kommunen adgang til å føre nødvendig kontroll med at krav om lønns- og arbeidsvilkår overholdes 

av leverandørene. Revisjonen vurderer dermed at Nittedal kommune i stor grad har ivaretatt sitt 

ansvar for å forhindre sosial dumping i disse fasene.  

 

Når det gjelder kommunens plikt til å føre nødvendig kontroll, er revisjonens vurdering at Nittedal 

kommune i liten grad etterlever krav og retningslinjer som skal forhindre sosial dumping i 

kontraktsoppfølgingsfasen i de fire utvalgte prosjektene. Forskriften presiserer ikke hva som inngår i 

nødvendig kontroll, men det legges til grunn at det som minimum bør gjennomføres 

risikovurderinger. Nittedal kommune har ikke vurdert risiko skriftlig for noen av prosjektene. 

Kommunen har innhentet egenrapportering fra underleverandører i to av fire prosjekter, men har 

ikke innhentet egenrapportering fra hovedleverandørene. Videre har kommunen i liten grad 

gjennomført andre kontrollaktiviteter, som for eksempel dokumentasjonsgjennomgang og stedlig 

kontroll.  

 

Revisjonen vil trekke fram at en viktig årsak til at kommunen i liten grad har ivaretatt sin kontrollplikt, 

er at kommunen manglet rutiner da prosjektene ble igangsatt. Det er positivt at slike rutiner nå er på 

plass. Revisjonen understreker at nødvendig kontroll er en sentral del av arbeidet med å forhindre 

sosial dumping, og at kommunen som minimum bør gjennomføre en skriftlig risikovurdering av 

hovedleverandørene.  
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Arbeidet mot sosial dumping i bygg- og anleggsprosjekter. April 2018 

Formål 
Formålet med 
undersøkelsen er å vurdere 
om Nittedal kommune 
ivaretar sitt ansvar for å 
forhindre sosial dumping i 
bygg- og anleggsprosjekter.  

Strategi og rutiner 
 

Nittedal kommune etablerte rutiner for  

for gjennomføring og oppfølging av 

anskaffelser i perioden 2015-2016, som 

regulerer krav til lønns- og 

arbeidsvilkår. Kommunen har per i dag 

ingen overordnet anskaffelsesstrategi, 

men denne er under utarbeidelse.  

 
 

Kontraktsoppfølgingsfasen 
 

Ifølge forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i 
offentlige kontrakter  skal kommuner 
gjennomføre nødvendig kontroll med at 
krav til lønns- og arbeidsvilkår oppfylles av 
leverandører.  
 
Undersøkelsen viser at  Nittedal kommune 
manglet rutiner for oppfølging da de fire 
prosjektene startet.  
 
Nittedal kommune har ikke vurdert risiko 
skriftlig for noen av prosjektene. 
Kommunen har innhentet 
egenrapportering fra underleverandører i 
to av fire prosjekter, men har ikke 
innhentet egenrapportering fra 
hovedleverandørene. Videre har 
kommunen i liten grad gjennomført andre 
kontrollaktiviteter, som for eksempel 
dokumentasjonsgjennomgang og stedlig 
kontroll.  
 

Anbefalinger 

1. Nittedal kommune bør sørge for at arbeidet mot sosial dumping forankres i anskaffelsesstrategien som er under utarbeidelse.  

2. Nittedal kommune bør i større grad føre nødvendig kontroll med kommende byggeprosjekter, og sørge for at nåværende rutiner for 
oppfølging følges.  

   Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 10-2018 

Kunngjøringsfasen og 
kontraktsinngåelsesfasen 
 

Undersøkelse av fire utvalgte 
prosjekter viser at Nittedal kommune 
har tatt inn krav om lønns- og 
arbeidsvilkår, sanksjoner og 
dokumentasjon i både kunngjøringen 
og kontrakten for tre prosjekter.  
 
Krav om lønns- og arbeidsvilkår og 
dokumentasjon er videre omtalt i 
kunngjøring og kontrakt for det siste 
prosjektet, men informasjon om 
sanksjoner ved brudd på krav om 
lønns- og arbeidsvilkår mangler.  
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Arkivsak-dok. 15/00148-10 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nittedal kontrollutvalg  02.05.2018 

REVIDERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017 - 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre med revisjon av planen i henhold til 
diskusjonen i møtet. 

Vedlegg: 
1. Enkel risiko- og vesentlighetsvurdering, notat fra sekretariatet 25.4.2018
2. Revidering av plan for forvaltningsrevisjon – revisors generelle innspill, notat fra

Romerike Revisjon 19.4.2018

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Planen er vedtatt av kommunestyret som har delegert til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Det kan skje endringer som gjør at risiko- og vesentlighetsvurderingen er en annen 
enn i starten på valgperioden. Det kan også oppstå situasjoner som gjør at utvalget 
ønsker en forvaltningsrevisjon av et annet område enn de som er tatt inn i planen. 
Kontrollutvalget har derfor besluttet å gjennomføre en revidering av planen halvveis 
ut i perioden. 

Kontrollutvalget identifiserte følgende områder i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-  
2020 som er aktuelle for forvaltningsrevisjon ut perioden: 

Tema Tidsplan 

Prosjektstyring/prosjektoppfølging/rapportering i 
forbindelse med investeringsprosjekter 

Gjennomført/pågå
ende 

Integrering av flykninger 2019 

IKT 2018 

Spesialpedagogisk hjelp/tiltak i barnehage og skole 2020 

Barnevernet 2018 

Skoleeierrollen 2018 

Sak 16/18
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Ivaretakelse av elever med atferdsvansker og/eller andre 
vansker 

2019 

Tidlig innsats, forebygging og rehabilitering – helse og 
omsorgssektoren 

2020 

Barn og unge - nedsatt funksjonsevne og psykisk helse 2019 

Byggesaksbehandling og gebyrfastsettelse Gjennomført 

 
Sekretariatet har foretatt en enkel risikovurdering av disse prosjektene (vedlegg 1). 
 
Nittedal har ressurser til å bestille ca. 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 junimøte. 
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Skjema over enkel risiko og vesentlighetsvurdering for Nittedal kommune 

Område Årsak til valg av område Enkel risiko og 
vesentlighetsvurdering 

Integrering av 
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. 

Nittedal kommune vil bli 
påvirket av denne nye 

situasjonen. Kommunen 
avventer en endelig 
anmodning om antall 

bosettinger i Nittedal for 
perioden 2016-2019, basert 

på nye prognoser og 
behovsutredning i UDI, men 
må være forberedt på en 

vesentlig økning i antall 
sammenliknet med dagens 

nivå. 
Regjeringen har varslet en 
plan for håndtering av det 

store antall asylsøkere som 
kommer til landet. Det er 

forventet at kommunene vil 
bli bedt om å bidra blant 
annet gjennom å bosette 

flere flyktninger enn 
kommunen gjør i dag. 

Rådmannen arbeider med en 
gjennomgang av 
flyktningetjenesten, 

boligspørsmålet, utvikling av 
eksisterende tomter mv. 

Rådmannen vil utrede om 
det skal etableres et 
boligkontor. 

Kontrollutvalget har fått en 
orientering av rådmannen i 

møtet 16.06.2016. 

Risiko er redusert nå når 
flyktningestrømmen er 

avtatt. 
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Kontrollutvalget var godt 
fornøyd med kommunens 
arbeid innenfor 

flyktningeområdet. Basert på 
denne informasjonen og 

utviklingen fremover vil 
kontrollutvalget vurdere om 
området underlegges 

forvaltningsrevisjon. 
 

Temaet er mindre aktuelt nå enn da planen ble laget, da flyktningestrømmen 
har avtatt.  

 
Høy deltagelse i samfunns- og yrkesliv er viktig. Staten finansierer 
integreringsarbeidet i 2 år. Deretter tar kommunene over ansvaret.  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. Risikoen består i at kommunen ikke klarer å nå målet om 
yrkesdeltagelse, slik at kommunen må ta over finansieringen. 
  

IKT Samfunnet er digitalisert. 
Kommunen har utarbeidet en 

digitaliseringsstrategi, og vil i 
2016 arbeide for å finne 

veien videre både når det 
gjelder samarbeid med 
andre, og fokus på veivalg. 

Rådmannen etterlyser 
nasjonale føringer i forhold til 

standarder, og ønsker slike 
tiltak velkommen. 
Rådmannen peker blant 

annet i sitt innspill til 
kontrollutvalget på at en 

overordnede utfordringer i 
organisasjonen er IKT – 

sikkerhetstrussel, 
prisutvikling, organisering. 
Det blir også pekt på 

følgende utfordringer 
innenfor IKT-området: 

 Kun moderat kunnskap 
om IKT totalt sett i 
kommunen 

 Ikke- bærekraftig 
organisering i kommunen 

(utredes første halvår 
2016) 

 Mangel på standardiserte 

applikasjoner 

IKT regnes som en av de 
største 

effektivitetsdriverne i off. 
tjenesteproduksjon. 

 
Risiko for at potensial for 
effektivisering og økt 

tjenestekvalitet ikke 
utnyttes. 

Høy risiko og vesentlighet. 
 
Kommunen har en 

handlingsplan for IKT. 
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 Stadig økende 
sikkerhetstrussel mot 
digitale systemer 

 Høy prisutvikling på IKT 
utstyr og lisenser 

 Betydelig grad av 
digitalisering 

Kontrollutvalget ønsker å 

starte med en orientering fra 
rådmannen om blant annet 

hvilken støtte kommunen får 
fra organisasjoner som KS og 
DIFI. Utvalget vil også be om 

en orientering vedrørende 
bruk av konsulenter (innleid 

kompetanse) på IKT-
området. Hvordan påvirkes 
kommunens egen 

kompetanse når man bruker 
eksterne konsulenter, og hva 

er suksesskriterier i slike 
prosjekter. 

Etter å ha fått mer 
informasjon vil 
kontrollutvalget bestille et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 
på IKT-området i 2018. 

 

Gjerdrum kontrollutvalg har en del problemstilling på effektivitet i bestilling. 

Rapporten leveres i mai. 
 

Spesialpedagogisk 

hjelp/tiltak i 
barnehage og 

skole 

I handlingsprogrammet 2016 

– 2019 så peker rådmannen 
på at det er en økning i barn 

med behov for 
spesialpedagogisk hjelp i 

barnehagene. Få elever i 
Nittedal mottar 
spesialundervisning, men de 

blir ivaretatt i den ordinære 
undervisningen. Det er en 

utfordring at få elever mottar 
spesialundervisning tidlig i 
skoleløpet mens det er flere 

elever som mottar 
spesialundervisning på 

ungdomsskolen. Behov for 
spesialundervisning skal 
avdekkes tidlig. Når behov 

avdekkes sent i skoleløpet 
har problemene ofte utviklet 

seg, og det er vanskeligere å 

Risiko for at opplæring i 

lavere trinn ikke har høy 
kvalitet som igjen fører til 

at elever faller fra i vgs. 
Dette er vesentlig. 
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ivareta elevenes behov 
gjennom 
spesialundervisning. 

Kontrollutvalget ønsker å 
starte med en orientering fra 

rådmannen. Etter å ha fått 
mer informasjon vil 
kontrollutvalget vurdere om 

området underlegges 
forvaltningsrevisjon. 

 

Skedsmo har gjennomført FR på Tilpasset undervisning   

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/hovedrapport_skedsmo_skol
e_endelig.pdf  
 

Barnevernet Kontrollutvalget ønsker å 
starte med en orientering fra 

rådmannen. Etter å ha fått 
mer informasjon vil 

kontrollutvalget vurdere om 
området underlegges 
forvaltningsrevisjon. 

 

Risiko for omsorgssvikt og 
atferdsproblemer. Risiko 

for at dårlig kompetanse 
og samarbeid kan føre til 

at blir vanskelig å 
oppdage barn i vanskelig 
livssituasjon. 

Lørenskog har hatt rapport om barneverntjenesten: 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Alle_rapporter_i_pdf/Romerike_revisjon_IKS/L
orenskog_2017_Barneverntjenesten.pdf  

 
Nannestad har hatt rapport om barneverntjenesten:  
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_nannestad_endelig.p

df 
 

Skoleeierrollen Barn i barneskolealder øker 
jevnt i hele 

handlingsplanperioden til ca. 
200 flere enn dagens nivå 
(80 flere i Hakadal, og vel 

110 flere i Sentrum). 
Deretter kraftig vekst for 

aldersgruppen 6-12 år mot 
2027/28, slik at antallet da 
kan være vel 600 flere 

barneskolebarn enn i dag. 
Antall barn i 

ungdomsskolealder holder 
seg konstant i 
handlingsplanperioden, men 

vil frem mot 2027 øke med 
ca. 200 ungdommer utover 

dagens antall. 
Rådmannen peker på at 

Kommunen har lav kapasitet 
for å ivareta alle oppgaver 

Dårlig kvalitet på 
undervisningen. De som 

trenger nødvendig hjelp 
vil ikke få det. 
Vanskeliggjør å holde tritt 

med læringskravet på 
skolen. Elever kan dermed 

i lettere grad droppe ut. 
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som tilfaller skoleeierrollen. 
Herunder å støtte opp under 
og kontrollere skolenes 

kvalitet for å sikre elevenes 
læringsutbytte. Forskjeller i 

læringsresultater internt på 
skolene, mellom skolene og 
svingninger i resultater fra år 

til år er for store. For få 
elever på ungdomstrinnet 

opplever å få vurderinger 
som støtter dem i 
læringsarbeidet. 

Kontrollutvalget ønsker å 
bestille et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 
som har fokus på kapasitet 
og læringsutbytte. 

Randaberg: 
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Alle_rapporter_i_pdf/Rogaland_revisjon_IKS/R

andaberg_Skoleeierrollen_med_fokus_pa_spesialundervisning.pdf  
 

Ivaretakelse av 
elever med 

atferdsvansker 
og/eller andre 
vansker 

Rådmannen peker på at 
ivaretakelse av elever med 

store atferdsvansker og/eller 
store emosjonelle vansker, 
er en stor utfordring for 

skolene. Vanskene er svært 
kostnadskrevende; for 

eleven, for familien, for 
skolen som system og 
samfunnsøkonomisk. 

 

Risiko for at det ikke er 
kompetanse i tjenesten 

slik at kommune ikke er i 
stand til å avdekke barn 
og unges utfordringer og 

gi gode tjenester via 
spesialundervisning, eller 

at PPT bistår skolene.  
 

Tidlig innsats, 

forebygging og 
rehabilitering – 

helse og 
omsorgssektoren 

Kommunens helse- og 

omsorgstjenester står 
overfor store oppgaver 

framover. 
Befolkningsveksten generelt, 
og særlig i de eldste 

aldersgruppene, gjør at 
kapasiteten utfordres. Dette 

er en nasjonal utfordring og 
alle statlige 

styringsdokumenter peker på 
behovet for å snu tjenestene 
mot helsefremmende tiltak, 

tidlig innsats, forebygging og 
rehabilitering for å sikre en 

bærekraftig utvikling. 
Rådmannen peker på at 
befolkningsvekst med 

påfølgende økte behov i 
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mange av helsetjenestene, 
og særlig økningen i de 
eldste aldersgruppene, er en 

utfordring. Det er også en 
svært presset 

hjemmetjeneste som har fått 
mange nye oppgaver som 
følge av 

samhandlingsreformen og 
som følge av kommunens 

vedtatte strategi om mer 
hjemmebasert omsorg. 
Kontrollutvalget har vært på 

virksomhetsbesøk til 
sykehjemmene (Skytta og 

Døhli).  

Aurskog-Høland har hatt rapport om korttidsopphold i institusjon: 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/hovedrapport_a-h_ku.pdf  
 
Eidsvoll har hatt rapport om hjemmesykepleie: 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/eidsvoll_hjemmesykepleie_e
ndelig_rapport_2015.03.11.pdf  

 

Barn og unge - 

nedsatt 
funksjonsevne og 
psykisk helse 

Nittedal kommune har et 

stort antall innbyggere med 
nedsatt funksjonsevne som 
er i en alder da de skal 

etablere seg i eget hjem og 
skal ut i arbeidslivet. 

Kontrollutvalget ønsker å 
undersøke hvordan 
kommunen jobber med 

dette. 
Ungdomsundersøkelsen viser 

at flere barn og unge har 
utfordringer med psykisk 

helse. Det er også en trend 
nasjonalt. 
Kontrollutvalget ønsker å 

kombinere disse to temaene i 
dette prosjektet. 

Kontrollutvalget ønsker å 
bestille et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

midt i perioden. 

Risiko for at de ikke får 

nødvendige tjenester. 
Risiko for at barn og unge 
ikke greier å etablere seg 

og gå ut i arbeidslivet.   
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Risiko og vesentlighetsvurdering 

Når utvalget skal velge område for forvaltningsrevisjon bør risiko og vesentlighet 

legges til grunn. Vesentlighet har både kvantitative og kvalitative aspekter: 

 Økonomisk vesentlighet: Hvor stor betydning har området for kommunens 

økonomi? 

 Sosial vesentlighet: Hvor stor betydning har området for ulike brukere i 

kommunen? 

 Politisk vesentlighet: Hva er politikerne opptatt av? 

 Prinsipiell vesentlighet: Omhandler prosjektet grunnleggende prinsipper 

som rettsikkerhet eller åpenhet i forvaltningen? 

 

Risiko handler om hvor stor sannsynlighet det er for at det er svakheter på et 

område. 

 

Som et ledd i å prioritere prosjektene/temaene skal de plasseres inn i matrisen. 

 

 Ubetydelig Liten Moderat Alvorlig Kritisk 

Svært høy      

Høy      

Middels      

Lav      

Svært lav      
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1 

Arkivsak-dok. 15/00140-57 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nittedal kontrollutvalg 02.05.2018 

RAPPORTERING FRA ROMERIKE REVISJON IKS 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Sak 17/18



18/18 Referater - 16/00010-31 Referater : Referater

1 

Arkivsak-dok. 16/00010-31 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nittedal kontrollutvalg 02.05.2018 

REFERATER 

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

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til behandling 2018
2. Oversikt over saker til oppfølging 2018

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Sak 18/18
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Saker til behandling 2018 

Kontrollutvalget i Nittedal kommune 
 

Møte Saker 

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Rapportering fra revisjonen   

 Oversikt over saker til behandling 

 Oversikt over saker til oppfølging 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

23. januar 
Kl. 18:00 

 

 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

 Under revisjonen orienterer; orientering om interimsrevisjon 2017 og 

Selskapskontroll: Oversikt over gjennomføring 2018 

 Orientering fra Forbrukerrådet    

12. april 
Kl. 18:00 

 Behandle forvaltningsrevisjonsrapporten om selvkost på byggesak 

 Behandle selskapskontroll – Romerike Krisesenter IKS 

 Behandle Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Investeringsprosjekter i 
Nittedal - sosial dumping (kun presentasjon) 

2. mai 
Kl. 18:00 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 – Nittedal kommune 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Nittedal Eiendom 

KF 

 Behandle Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Investeringsprosjekter i 

Nittedal - sosial dumping (presentert i forrige møte – kun behandling) 

 Behandle selskapskontroll – Romerike Krisesenter IKS (presentert i 
forrige møte – kun behandling) 

 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020  

6. juni 
Kl. 18:00 

 Virksomhetsbesøk til Barnevernet (holdes på rådhuset)  

 Ekstern bestilling av selskapskontroll av RRI 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – Beredskap alvorlige 

hendelser i skolen (behandlet i kommunestyret 27.2.17, sak 17/17). 

(Evt. en ny mindre tilpasset spørreundersøkelse) 

 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 

27. september 
Kl. 18:00 

 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2019 

 Rapport revisjonsåret 2017/2018 

 Bestille nytt forvaltningsrevisjonsprosjektet (Investeringsprosjekter i 

Nittedal - styring av investeringsprosjekter)   

8. november 

Kl. 18:00 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 

 Virksomhetsbesøk til Romerike Krisesenter IKS  

6. desember 

Kl. 18:00 

 Kontrollutvalgets årsplan for 2019 

 Bestilling av selskapskontroller 2019  
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Møte Saker 

2019  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet – Investeringsprosjekter 
i Nittedal - sosial dumping 

Annet  Eierskapskontroll - Nedre Romerike Vannverk IKS 

 Eierskapskontroll - Nedre Romerike Avløpsanlegg IKS 

 Undersøkelse av Kommunal døgnenhet (KAD) 

 Aktuelle virksomhetsbesøk/orienteringer i 2018: Bofellesskap, Teknisk 

avd, Norasondegruppen AS og Miljøhuset Gnisten AS. 
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Kontrollutvalget i Nittedal kommune 
 

Saker til oppfølging 2018 
 

Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

23.1.18 1/18 Orientering fra 
Forbrukerrådet 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til 
orientering. 

     

23.1.18 2/18 Rapportering fra 
Romerike Revisjon IKS 

Kontrollutvalget tar rapporteringen fra 
Romerike Revisjon til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber om at forvaltnings- 
revisjonsprosjektet om selvkost på byggesak 
utvides slik at gebyrene i Nittedal kommune 
også vurderes opp mot andre sammenlignbare 
kommuner både i forhold til hvordan gebyrene 
fastsettes, effektivitet og rasjonell drift. 
Kontrollutvalget ber revisjonen om å legge 
frem en justert prosjektplan som ser på 
hvordan dette kan løses i kontrollutvalgsmøte 
01.03.18. 

Romerike 
Revisjon 

 Justert 
prosjektplan 
behandles i 
møtet 1.3.18 

  

23.1.18 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 
kommunes
tyret 3.4, 
sak 15/18. 

   

23.1.18 4/18 Referater Kontrollutvalget tar referatene til orientering.      

23.1.18 5/18 Eventuelt Kontrollutvalget vil innkalle barnevernet i 
Nittedal kommune til et virksomhetsbesøk 
01.03.2018. Virksomhetsbesøket er tenkt 

Rådmannen  Virksomhets
besøket 
behandles i 
møtet 1.3.18 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

gjennomført under kontrollutvalgsmøtet på 
rådhuset. 

        

12.4.18 6/18 Forvaltningsrevisjonsrap
porten - Selvkost på 
byggesak- gebyrer og 
selvkostfond 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, 
og sender rapporten til kommunestyret med 
følgende innstilling: 
Kommunestyret ber rådmannen: 
1. Sørge for at det kun er henførbare 

kostnader som tas inn i gebyrgrunnlaget, 
herunder at ikke tidligere års underskudd 
danner grunnlaget for gebyrene for neste 
års søkere. 

2. Evaluere måten timeprisen beregnes på, 
særlig i lys av at timeprisen i dag i nesten 
like stor grad er avhengig av 
overheadkostnader som timebruk og 
kostnad knyttet til den enkelte 
sakskategori. 

3. Gjennomgå gebyrregulativet for å rydde 
opp i sakstyper som har eget gebyr, og der 
kostnaden allerede er lagt inn i timeprisen. 

4. Fullføre arbeidet med å dokumentere 
hvordan selvkost er beregnet for den 
enkelte sakstype. 

5. Legge samme terminologi og inndeling til 
grunn som det departementets rundskriv 
og andre rettskilder på området bruker. 

Kommunestyret Behandlet i 
kommunes
tyret xx.xx, 
sak xx/xx. 

  

12.4.18 7/18 Forvaltningsrevisjonspros
jektet - Arbeid mot sosial 
dumping i 
byggeprosjekter 

Kontrollutvalget vil behandle rapporten i neste 
møte. 

 Kontrollutv
alget 
behandler 
rapporten i 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

neste 
møte. 

12.4.18 8/18 Eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon i 
Romerike Krisesenter IKS 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering, og ber om at Romerike revisjon 
kommer tilbake med en oversikt over 
1. Hvilke kommuner som ikke har sendt 

utskrift av kommunestyrets behandling av 
revisjon av selskapsavtalen og 

2. Informasjon om kommunenes deltagelse i 
representantskapsmøtene i valgperioden. 

Romerike 
Revisjon 

Behandles i 
neste 
møte. 

   

12.4.18 9/18 Rapportering fra 
Romerike Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

12.4.18 10/18 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

12.4.18 11/18 Eventuelt (ingen vedtak)      

        

2.5.18 12/18       
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1 

Arkivsak-dok. 16/00011-34 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato 

Nittedal kontrollutvalg 02.05.2018 

EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 

Saksframstilling: 
. 

Sak 19/18
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