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Arkivsak-dok. 17/00051-23 
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato 

Rælingen kontrollutvalg 12.06.2018 

TILLEGGSVURDERING I FORBINDELSE MED 
EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON I 
STRANDVEIEN 1 AS 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget vil påpeke at det særlig er to forhold Rælingen kommune må ivareta 
overfor Strandveien 1 AS med datterselskap: 

1. Graden av skriftlighet må være vesentlig større når det gjelder informasjon til
eierne, samt at tidspunktet for fremleggelsen av informasjonen må være
tilpasset kommunens behandling av eierstyringssaker.

2. Eierne må også ha eierstyring over de disposisjoner som gjøres i
datterselskapet Strandveien 1 Utvikling AS.

Kontrollutvalget vil holde seg orientert om administrasjonens oppfølging av 
formannskapets sak 34/2018. 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret har merket seg de forhold kontrollutvalget har påpekt og at utvalget
vil holde seg orientert om oppfølgingen av formannskapets sak 34/2018. 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
1. Notat til kontrollutvalget i Rælingen kommune fra Romerike

kontrollutvalgssekretariat IKS
(Vedleggene til notatet er linket opp i notatet)

2. Prosjektrapport til eierne fra Strandveien 1 AS
3. Formannskapets sak 34/2018 Informasjonssak eierstyring og eiers innflytelse

Strandveien 1 AS og Strandveien 1 Utvikling AS

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet tilleggsinformasjon om Strandveien 1 AS i møtet den 13.
mars 2018. I forbindelse med eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen i 
selskapet som ble behandlet den 30. januar 2018 ba utvalget styret i selskapet om 

Sak 20/18
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svar på tidsrammen for avviklingen av selskapet og tidsrammen for daglig leders 
engasjement. Svaret forelå til møtet den 13. mars 2018. Kontrollutvalget fattet 
følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber Sekretariatet om å innhente informasjon om 

1. vedtak og orienteringer er gitt i generalforsamlingen 
2. orienteringer er gitt i eierkommunenes formannskap og kommunestyrer 

 
Sekretariatet har gjennomgått 20 presentasjoner og dokumenter. I notatet er det gitt 
en kort beskrivelse av hva disse har inneholdt. 
 
Gjennomgangen viser at det alt vesentlige av informasjon er gitt muntlig i 
generalforsamlingen. Med kommuner som eiere er det et større behov for skriftlighet i 
informasjonen. Dokumentene viser at eierne, etter hvert, har etterspurt mer 
skriftlighet. Selskapet har også begynt å gi mer skriftlig informasjon, bl.a. 
prosjektrapporten som er vedlegg 2 til denne saken og referat fra eierseminaret. 
Tidspunktet for når informasjonen gis er vesentlig. Når kommunen mottar 
innkallingen til generalforsamlingen forbereder rådmannen sak for folkevalgt organ 
som gir sine instrukser om hvordan representanten i generalforsamlingen skal 
opptre. Informasjonen bør derfor foreligge samtidig med innkallingen til 
generalforsamlingen. 
 
De presentasjoner som er gjennomgått viser at de fleste er gitt kommunen som eier, 
men noen er gitt kommunen som planmyndighet. Det er viktig at kommunen skiller på 
disse rollene og at selskapet er kjent med dette. 
 
Etter det sekretariatet har forstått, er det ikke utarbeidet instruks for styret eller daglig 
leder. Det ville vært naturlig å ta inn bestemmelser om at endringer/beslutninger av 
vesentlig art skal forelegges styret for daglig leder, og eierne når det gjelder styret. 
 
I notatet er det vist til at generalforsamlingen har uttalt at informasjon som er 
fremkommet i møtet må bringes tilbake til folkevalgt organ. Det har imidlertid vært 
uklart om det var selskapet eller eierrepresentanten som skulle gjøre det. 
 
Opprettelsen av datterselskapet Strandveien 1 Utvikling AS ble gjort av 
skattemessige hensyn. Det vesentlige av verdiene er nå i dette selskapet og 
eiendomsutviklingen vil skje i dette. Ved opprettelsen ble det ikke tenkt på at dette 
ville få eierstyringsmessige konsekvenser. Det er styret i Strandveien 1 AS som er 
generalforsamling. Styret har derved fått en rolle som til nå har tilligget kommunene 
som eiere. 
 
I tillegg til den gjennomgang kontrollutvalget har bedt om har kommunestyret vært 
opptatt av om eierne er godt nok opplyst om risiko forbundet med 
reguleringsplanprosessen. I det materialet som er gjennomgått finnes det ikke noe 
konkret om at eierne er orientert om risiko forbundet med reguleringsplanprosessen 
før man kommer til eierseminaret 5. desember 2017. Det er imidlertid orientert om 
eiendomsprosjektet i alle generalforsamlinger. I og med at dette har vært muntlig 
informasjon er det ikke mulig å etterprøve i hvilken grad eierne har vært orientert om 
risiko. I eierseminaret ble det i forbindelse med selskapets strategi orientert om 
rapport som er utarbeidet for å gi styrende organer og eierne en forståelse av hvilke 
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implikasjoner valg av salgsstrategi for området vil ha. Det beskrives prinsipielle 
modeller og hvilke risiki og avkastningsscenarier dette vil reise. Dette innebærer 
grensegangen mellom gevinst og risiko. Videre ble det presentert 6 forskjellige 
modeller for salg/utvikling. Disse modellene er en kombinasjon mellom i hvilken grad 
utbygger skal delta i operasjonell risiko, finansiell risiko og markedsrisiko, Det ble 
også vist utviklingsgevinst, verdispenn og verdipotensial ved de ulike modeller. 
 
I denne saken fremkommer det særlig to forhold: 

1. Graden av skriftlighet når det gjelder informasjon til eierne, samt tidspunktet 
for fremleggelsen av informasjonen. 

2. Eiernes innflytelse over de disposisjoner som gjøres i datterselskapet 
Strandveien 1 Utvikling AS. 

 
Etter at kontrollutvalget behandlet saken den 13. mars 2018 har formannskapet den 
16. april 2018 behandlet sak om eierstyring og eierinformasjon. I formannskapets sak 
34/2018, som er vedlegg 3 til denne saken, ble det vedtatt at kommunen skulle ta 
initiativ overfor de andre eierne for å utarbeide en felles eierstrategi med nærmere 
definering av hvilke rammer selskapet skal jobbe innenfor. Det er oppgitt noen 
konkrete punkter som bør inngå i arbeidet med strategien. Blant disse punktene er 
de to forhold som det særlig er pekt på i denne saken inntatt i formannskapets 
vedtak; at eierne må få informasjon som skal behandles i generalforsamlingen 
skriftlig og tidsnok, samt at eierne har behov for å drive eierstyring overfor 
datterselskapet. 
 
I og med formannskapets vedtak bør kontrollutvalget avvente oppfølgingen av dette. 
Det er satt en tidsfrist for at det tas kontakt med de andre eierne innen 1. september 
2018. Utvalget bør imidlertid holde seg orientert om denne oppfølgingen. Det kan 
fremkomme nyttig informasjon som kan ha betydning for valg av selskapskontroller. I 
plan for selskapskontroll har utvalget fastsatt hvilke selskaper som skal undersøkes 
og hva som skal undersøkes. Det kan tenkes også en annen vinkling på 
selskapskontroll. I stedet for at man undersøker eierstyringen av de enkelte selskap 
kan man gå bredere ut og se på kommunens eierforvaltning totalt sett. 
Kontrollutvalget i Skedsmo kommune har dette som et tema i sin plan for 
selskapskontroll. Plan for selskapskontroll er vedtatt i kommunestyret, men 
kontrollutvalget er delegert myndighet til å foreta endringer i planen. 
 
Styreleder i Strandveien 1 AS møter i kontrollutvalget for å utdype og svare på 
spørsmål i forbindelse med fremleggelsen av saken. 
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NOTAT 

Til: Kontrollutvalget i Rælingen kommune 

Fra: Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

Møte: 12. juni 2018 

VEDRØRENDE VEDTAK OG ORIENTERINGER GITT TIL EIERNE OM UTVIKLING AV 
EIENDOMMEN STANDVEIEN 1 

Bakgrunn 
I kontrollutvalgets møte den 13. mars 2018 ble følgende vedtak fattet: 
«Kontrollutvalget ber Sekretariatet om å innhente informasjon om 

1. Vedtak og orienteringer er gitt i generalforsamlingen 
2. Orienteringene er gitt i eierkommunenes formannskaps og kommunestyrer. 

Gjennomgang av dokumenter og presentasjoner 
I beskrivelsen av hva presentasjonene og dokumentene inneholder er det lagt størst vekt 
på eiendomsrelaterte forhold. 

Sekretariatet har gjennomgått følgende dokumenter og presentasjoner: 

1. Presentasjon til generalforsamlingen 17. juni 2008
Presentasjonen inneholdt regnskap 2007, informasjon om dom i tingretten 14. februar 
2007 og erstatningskrav. Om eiendomsrelaterte forhold ble det orientert om fraflytting og 
salg av Berger, oppføring av erstatningsarealer i Strandveien, vurdering av selskapets 
totale eiendomsmasse og en skisse for arealutnyttelse i Strandveien. Det fremgår at man 
skal oppføre nye bygg, men at elvebredden frigjøres til andre formål. 

2. Presentasjon til formannskapet 15. januar 2009
Det ble orientert om den nære historie, organisering og drift av NRV og RA-2 og rettssaker 
og erstatninger. Når det gjelder eiendomsrelaterte spørsmål ble det orientert om salget 
av industrieiendommen på Berger. Det ble også orientert om fradeling av strandsonen i 
Strandveien 1 til alternative formål. Forprosjekt var gjennomført, og det ble orientert om 
planlegging og gjennomføring av reguleringsforslag. Fristilling av regulert område til bolig 
og/eller næring forventes i 2010. 

3. Presentasjon til generalforsamlingen 13. mai 2009
Denne presentasjonen inneholder i det vesentlige det samme som de to foregående 
presentasjoner med tillegg av videre behandling av anker og motanker når det gjelder 
både straff og erstatning. 

4. Presentasjon til generalforsamlingen 17. juni 2010
Om eiendomsforhold ble det orientert om følgende som gjenstående forhold: Berger, 
fusjon mellom Strandveien 23 AS og RA-2, fisjon av tomt som skal tilhøre NRA IKS og at 
Strandveien 2 påbegynnes i 2011. 



20/18 Tilleggsvurdering i forbindelse med eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS - 17/00051-23 Tilleggsvurdering i forbindelse med eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS : NOTAT Rælingen KU 12.06.2018

5. Presentasjon til formannskapet 28. januar 2011
Strandveien 22 organiseres ved deling. Driftseiendom overføres NRA. 
Reguleringsarbeidet i strandsone startes 2011 etter kommuneplanvedtak i Skedsmo. 
Klargjøring for salg i 2012. Det ble også orientert om organiseringen av selskapene. Når 
det gjelder arealutnyttelse ble det vist en skisse. 

6. Presentasjon til generalforsamlingen 24. mai 2011
Om de eiendomsrelaterte forholder det mye av det samme som til formannskapet 28. 
januar 2011. Klargjøring for salg er oppgitt å være 2012/2013 og avvikling/likvidasjon i 
2013. 

7. Presentasjon til generalforsamlingen 31. mai 2012
Kommuneplanen er vedtatt. Arealet som er aktuelt for omregulering er på 40,3 da. 
Utbyggingspotensialet er på 60 da. Etter oppstartsmøtet kan det synes som om arealet 
utvides til Rælingen kommune. Det har vært samtaler med Skedsmo kommune om 
gjennomføring av områderegulering og detaljregulering. Rådgivere er engasjert. 
Grunnundersøkelsene er OK. Det ble vist en foreløpig skisse for utbyggingen 
inneholdende boenheter. 

8. Presentasjon til generalforsamlingen 18. juni 2013
I det vesentlige det samme som i saksfremlegg sak 13. I tillegg at det pågår 
undersøkelser vedrørende trafikk, støy og miljø. 

9. Presentasjon til generalforsamlingen 16. juni 2014
Om aktivitetene i Strandveien er det orientert om at planprogram er vedtatt i Rælingen og 
Skedsmo. Konsekvensutredning er nær gjennomført og reguleringsforslag forventes 
høsten 2014. For øvrig ble det orientert om organiseringen av selskapene. 

10. Saksfremlegg til sak 13 i generalforsamlingen 19. juni 2014, fremtidig organisering
av selskapet mot likvidasjon 
Formålet med saken var å legge grunnlag for mandat for selskapene frem til salg og eller 
avvikling av de respektive selskap. Oppryddingen er på det nærmeste over. 
Tilbakelevering av dammer, oppgjør etter salget av Unitrade i Sør-Afrika samt oppgjør for 
noen mindre eiendeler gjenstår. Det som ellers gjenstår er å forvalte eiendommen i 
Strandveien. Planprogram knyttet til omregulering av eiendommen er til behandling i 
Skedsmo og Rælingen. Et planforslag forventes å bli levert i løpet av året og en 
salgsprosess er under forberedelse. Det er utarbeidet forskjellige verdianslag for 
eiendommen ut i fra ulike alternativ som spenner fra 160 mill kr til 500 mill kr. Forslag til 
vedtak er at Nedre Romerike vannverk AS og Sentralrenseanlegget RA-2 AS fusjoneres. 
Selskapet endrer navn til Strandveien 1 AS. Styret arbeider videre for å organisere det 
fusjonerte selskapet på mest hensiktsmessig måte med målsetting om å realisere best 
uttelling for Fond 2. Det var vurdert 5 ulike alternativer for fremtidig organisering. Ut i fra 
verdianslagene for de ulike alternativ vedtok generalforsamlingen at styret skulle arbeide 
videre med organiseringen med målsetting om å realisere best uttelling for Fond 2. 

11. Protokoll fra generalforsamlingen 19. juni 2014
Protokollen viser at forslag til vedtak i sak 13 ble vedtatt. 

12. Protokoll fra generalforsamlingen 23. juni 2015
Vedtaket i generalforsamlingen den 19. juni 2014, sak 13 reverseres. Det foreta en 
splitting av aksjer og endring av vedtekt for å oppnå en eierstruktur som skissert i 
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«Tilbakebetaling fra opprydningsselskapene RA 2 og NRV» som kommunestyrene vedtok 
høsten 2011 om grunnlag fordeling av restverdier. I vedtekten endres navnet til 
Strandveien 1 AS og aksjefordelingen fastsettes til den som fortsatt gjelder i dag. 

13. Presentasjon til generalforsamlingen 23. juni 2015
Om eiendomsprosjektet blir det orientert om at utgjør ca 42 da slik at totalt tomteareal er 
85 da. Samfunnsnytten overgår verneinteressene og det vil bli foretatt avbøtende tiltak 
som restituerer bortfall av naturområder. Det planlegges for 1500 boliger, 5000 
mennesker. Det ble presentert beskrivelse og skisser fra HRTB arkitekter og Sweco. Når 
det gjelder videre fremdrift er følgende oppgitt: 

- Planforslag til kommune: Høst 2015 
- Behandling kommune: Høst/vinter 2015 
- Salgsprosess del 1 og 2: Vår/sommer 2016 
- Etterfølgende salg: 2020/2024 

14. Referat fra regionalt planforum 9. februar 2016
Referatet er en foreløpig oppsummering fra regionale myndigheter. Tilbakemeldingen fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus var: 

- Viktig og riktig at vern viker for vekst i Lillestrøm, men eventuelle negative 
konsekvenser utenfor planområdet, særlig nedstrøms, må utredes bedre. 

- Det er usikkert hvorvidt de avbøtende tiltakene vil fungere og om det er realistisk 
å etablere et fungerende økosystem. Særlig viktig i lys av høy vannhastighet ved 
lav vannstand i Øyeren som kan vanskeliggjøre etablering av kantvegetasjon. 

- Samfunnsnytteanalysen mangler en verdivurdering av utfyllingen i seg selv. Et 
mellomalternativ mellom full utbygging eller ingenting bør illustreres. 

- Det er grunn til å tro at en utfylling av eiendommen til Oppegaards arvinger i 
Rælingen kommune, vil ha en større miljømessig konsekvens. Denne fyllingen må, 
på lik linje med det tiltaket i Skedsmo, utredes videre.  

- Ukjente, langsiktige faktorer som setningsskader og erosjon må utredes.  
- Viktig med variasjon i fasader og høyder for å skape liv  
- Fylkesmannen stiller gjerne på et møte for å drøfte problemstillinger rundt 

naturmangfold og forurensing nærmere. 

I dette møtet deltok fra Rælingen og Skedsmo kommuner personer fra administrasjonen. 
Tilbakemeldingen fra Fylkesmannen er gitt kommunene som reguleringsmyndighet. 

15. Presentasjon til generalforsamlingen 20. juni 2016
Videre fremdrift er nå oppgitt å være: 
        -  Planforslag til kommune: Mai 2016 
        -  Behandling kommune: September 2016 
        -  Salgsprosess del 1 og 2: Høst 2016 

  Etterfølgende salg: 2020/2024 

Planeiers deltakelse videre er: 
- Skal ikke være byggherre ift boligprosjekt 
-  Alternativ å selge ”as is” 
-  Delvis deltaker i utbygging av avbøtende tiltak (inkluderer øy og bro til Lillestrøm) 
-  Delvis deltaker i oppfylling av tomtegrunn (fylle opp elv) 
-  Stå som utbygger av avbøtende tiltak og etablering av tomtegrunn 
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Om verdiutviklingen er det oppgitt at dagens tomt har en vurdert salgsverdi på 77-91 mill 
kr. En utviklet tomt i verdianslag fra megler i tilbud om meglertjeneste utgjør 931 mill kr. 
Det ble også orientert om vurderingene om forholdet til regelverket om offentlige 
anskaffelser. 

16. Protokoll fra generalforsamlingen 20. juni 2016
I tillegg til ordinære saker fremgår det av protokollen at styret orienterte om: 

- Selskapets forhold til lov om offentlige anskaffelser og om anskaffelsen av 
tekniske rådgivere, arkitekt og prosjektleder/daglig leder. 

- Planer om eierseminar høsten 2016. 
- Status for oppryddingen. 
- Avtale med daglig leder. 

Om disse orienteringene er følgende inntatt i protokollen: «Generalforsamlingen ytret 
etter orienteringen at informasjonen var god og dekkende for de spørsmålsstillinger som 
var foranledningen for innspillene. Det ble også understreket fra generalforsamlingen at 
det er viktig at denne informasjonen bringes tilbake til de politiske fora i 
eierkommunene.» 

17. Presentasjon til generalforsamlingen 29. juni 2017
Det ble orientert om eiendomsprosjektet og selskapsorganiseringen, inkludert 
etableringen av Strandveien 1 Utvikling AS. Dagens forslag til regulering ble vist og det 
ble orientert om prosjektkostnadene fra og med 2011 til og med 2016. Om 
verdiutviklingen ble det oppgitt at et anslag var at salg i dag før regulering vil innebære 
600 mill kr, mens et delsalg i 3-6 etapper anslagsvis vil innebære 1 000 mill kr. Videre 
fremdrift er nå oppgitt å være: 
        -  Planforslag til kommune: Mai 2017 
        -  Behandling kommune: August 2017 
        -  Salgsprosess del 1 og 2: Sommer 2018 
           Etterfølgende salg: 2020 

Orienteringen inneholdt også 5 forskjellige scenarier for avhendelse av prosjektet og 
sannsynlige verdiintervaller for scenariene.  

18. Protokoll fra generalforsamlingen 29. juni 2017
I denne ber generalforsamlingen om at årsberetningen for fremtiden skal inneholde 
status og fremdriftsplan for prosjektutviklingen og oppryddingen, med oversikt over når 
man kan forvente at prosjektutvikling og opprydding er ferdig. 

19. Presentasjon på eierseminar 5. desember 2017
Det ble foretatt en kort gjennomgang av eiendomsprosjektet, orientert om Strandveien 1 
Utvikling AS og de skattemessige forhold, selskapets strategi og verdiutvikling med 
sannsynlige verdiintervaller for 5 forskjellige scenarier. 

20. Referat fra eierseminar 5. desember 2017
Deltakerne hadde kommentarer til følgende: 

- Fylkesmannens kommentarer i Regionalt planforum 9. februar 2016 om 
avbøtende tiltak. Det ble pekt på risikoen ved å etablere en øy når det er de totale 
avbøtende tiltak Fylkesmannen har pekt på. 

- Om styret planlegger å legge frem strategien for generalforsamlingen og om det er 
vurdert hvilke momenter det er naturlig å forankre hos eierne gjennom behandling 
i generalforsamlingen. 
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- Om hvorvidt generalforsamlingen skal involveres i beslutningsprosess for valg av 
strategi og/eller salgsbeslutning. 

- Selskapets oppgaver knyttet til etablering av infrastruktur. 
- Det ble stilt spørsmål om selskapet innehar rett kompetanse i forhold til de 

oppgaver som skal gjennomføres. 
 
Som det fremgår av referatet besvarte styreleder spørsmålene. 
 
I tillegg er det gitt orientering til: 

- Økonomi- og administrasjonsutvalget i Sørum kommune 16. oktober 2013. 
- Lørenskog kommune den 4. februar 2015. 
- Sørum kommune 12. september 2016 
- Hovedutvalg for tekniske tjenester, Skedsmo kommune 24. august 2016. 
- Planutvalget i Rælingen kommune 30. november 2016. 
- Sørum kommune 1. juni 2017 
- Planutvalget i Rælingen kommune og planutvalget i Skedsmo kommune 10. 

oktober 2017. 
 
Det gås ikke nærmere inn på disse orienteringene. Når det gjelder orienteringene gitt til 
planutvalgene i Rælingen og Skedsmo og hovedutvalg i Skedsmo er dette gitt til 
reguleringsmyndighet. I tillegg til å være eier er Rælingen og Skedsmo 
reguleringsmyndighet i forhold til eiendomsprosjektet i Strandveien 1. Det er viktig at 
både selskapet og kommunen skiller på rollene som eier og reguleringsmyndighet. 
 
Oppsummering 
Generalforsamlingen har blitt orientert om selskapets drift, eiendomsutviklingsprosjektet 
og selskapsorganiseringen. I det alt vesentlige er informasjonen gitt muntlig i 
generalforsamlingen. Med kommuner som eiere er det et behov for større grad av 
skriftlighet. 
 
Eierstyring i kommuner foregår normalt slik: 

- Innkalling til generalforsamling/representantskapsmøte sendes representantene 
og kommunene 6 uker før møtet. 

- Rådmannen forbereder og legger frem sak for folkevalgt organ, ofte 
formannskapet. Rådmannen har et ansvar for å påse at de saker som legges frem 
for folkevalgt organ er forsvarlig utredet. 

- Folkevalgt organ behandler saken og gir sine instrukser om hvordan kommunens 
representant skal opptre i eierorganet. 

- Protokoll fra generalforsamling/representantskapsmøte sendes representantene 
og eierkommunene. 

 
Når informasjonen gis muntlig i generalforsamlingen vil ikke denne tilflyte rådmannen 
som saksbehandler og det folkevalgte organ som behandler eiersaker. Selv om det 
sendes protokoll fra møtet er det vanligvis lite opplysninger i denne om innholdet i de 
muntlige orienteringer. 
 
Generalforsamlingen har i to av de gjennomgåtte dokumentene påpekt mer informasjon 
til eierne. I protokoll fra møtet 20. juni 2016 ble det understreket at det var viktig at den 
informasjon man hadde fått bringes tilbake til de politiske fora i eierkommunene. Det 
fremstår som uklart om det var selskapet eller eierrepresentanten som skulle bringe 
informasjonen tilbake. I protokoll fra møtet 29. juni 2017 ber generalforsamlingen om at 
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årsberetningen for fremtiden skal inneholde status og fremdriftsplan for 
prosjektutviklingen og oppryddingen, med oversikt over når man kan forvente at 
prosjektutvikling og opprydding er ferdig. En gjennomgang av årsberetning 2017 viser at 
dette kun delvis er etterkommet. Det fremkommer lite om fremdriftsplan. 
 
Til generalforsamlingen den 14. mai 2018 hadde selskapet utarbeidet en omfattende 
prosjektrapport for Strandveien 1 AS og Strandveien 1 Utvikling AS. Når en kommune er 
eier er det viktig at informasjonen foreligger når rådmannen forbereder eierskapssak for 
folkevalgt organ. Den som møter i generalforsamlingen er bundet av det mandat 
folkevalgt organ har gitt. 
 
Strandveien 1 Utvikling AS ble stiftet 20. april 2017. Generalforsamlingen ble orientert 
om dette den 29. juni 2017 og det ble orientert om dette i eierseminaret den 5. 
desember 2017. Tingsinnskuddet utgjør 560 mill kr. Det vesentlige av verdiene er i 
datterselskapet. Styret i Strandveien 1 AS er generalforsamling i datterselskapet 
Strandveien 1 Utvikling AS. Generalforsamling i datterselskapet kan avholdes uten at 
innkallingen sendes eierkommunene eller representantene i generalforsamlingen i 
morselskapet. Etableringen av datterselskapet ble gjort av skattemessige forhold og det 
ikke funnet noe i de presentasjoner og dokumenter som er gjennomgått at det ble tenkt 
på at dette kunne ha eierstyringsmessige konsekvenser. Slike konsekvenser er heller 
ikke påpekt i Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS, men ble først 
reist i kommunestyret i Rælingen den 14. februar 2018.  
 
Spørsmålet er om en så viktig sak burde vært forelagt eierne for vurdering før 
opprettelsen av datterselskapet. 
 
Etter rådmannens vurdering i formannskapets sak 34/2018 drives ikke Strandveien 1 AS 
og Strandveien 1 Utvikling AS i henhold til prinsippene for god eierstyring nedfelt i 
kommunens eiermelding. 
 
Som tidligere nevnt er det viktig at kommunene skiller på rollene som planmyndighet og 
som eier. Uten at man kan si at det har vært tilfelle i denne saken kan det på generelt 
grunnlag sies at også selskaper som kommer i en situasjon der eierkommunen også er 
myndighetsutøver i en sak selskapet er involvert i må forholde seg til dette skillet. Det 
innebærer at orienteringer og dokumenter som er sendt kommunen som 
myndighetsutøver ikke kan regnes som informasjon til kommunen som eier. 
 
Gjennomgangen viser at tidspunkt for avvikling har endret seg gjennom prosessen. I 
generalforsamlingen i 2011 blir det orientert om at klargjøring for salg er 2012/2013 og 
avvikling/likvidasjon i 2013. I presentasjonen til generalforsamlingen 23. juni 2015 
fremgår det at etterfølgende salg kan strekke seg til 2024, mens det i 
generalforsamlingen 2017 fremgår at det ikke er satt noen sluttdato for dette. 
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1. Styrets arbeide i 2017 
Styret består av: 

Martin Mæland styreleder 

Pia Farstad von Hall styrets nestleder 

Anita Orlund styremedlem 

Eli Grimsby  styremedlem 

Odd Magne Gjerde styremedlem 

Det har vært 6 styremøter siden siste generalforsamling. Styret har i perioden behandlet 23 saker.  

Styret arrangerte et eierseminar den 5. desember 2017, hvor det ble gitt en presentasjon av innlevert 
forslag til reguleringsplan. Videre ble det presentert strategi for prosjektet  samt at Akershus Eiendom AS, 
som er selskapets megler, orienterte om markedssituasjonen. Deretter ble det orientert om stiftelsen av 
selskapet Strandveien 1 Utvikling AS, herunder tingsinnskuddet fra Strandveien 1 AS. Det ble gjennomgått 
rapport om avholdt forvaltningsrevisjon i selskapet. Deretter ble det invitert til å drøfte andre forhold 
eierne måtte ønske. Det er utarbeidet og sendt referat fra møtet til deltakerne og eierkommunene.  

Den 20. april 2017 stiftet Strandveien 1 AS selskapet Strandveien 1 Utvikling AS med kr 30 000 i 
aksjekapital. Hensikten var at abonnentene skulle få best mulig tilbakebetaling av de salgsinntektene man 
fikk ved å selge eiendommene. Ved å etablere selskapet var det antatt at man kunne etablere et 
markedsmessig verdigrunnlag for eiendomsprosjektet ved å skyte dette inn i et nystartet skattepliktig 
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datterselskap. Dette forholdet ble informert om i generalforsamlingen den 29. juni 2017. Fra 
presentasjonen hitsettes:  

 
En forutsetning for overføring og etablering av ny skattemessig inngangsverdi er at Strandveien 1 AS er 
skattefritt og et nytt selskap er skattepliktig. 
• Bindende forhåndsuttalelse (BFU) fra Skattedirektoratet er avgitt og det er konkludert: 

En fremtidig overføring av Strandveien 1 AS’ eiendom som et aksjeinnskudd til et nystiftet datterselskap 
Strandveien 1 Utvikling AS, utløser ikke gevinstbeskatning. 
• Nytt skattepliktig selskap ble etablert i 2017 for å ivareta skattefrihet ved salg til dagens markedsverdi. 
• Nødvendig verdivurdering gjennomført 
• Tingsinnskudd nytt selskap 
Selskapet ba om og fikk innvilget BFU vedr skattefrihet i Strandveien 1 AS. Selskap ble etablert 20. april 
2017, og det ble mottatt BFU om skattemessig inngangsverdi i september 2017. Deretter ble 
markedsverdien vurdert av to uavhengige verdsettelsesfirmaer. Anslagene var på mellom 617,7 mill  
kroner og 588 mill. kroner.  

Styret fastsatte i oktober verdien av tingsinnskuddet til 560 mill. kroner og kapitalforhøyelsen ble meldt 
Foretaksregisteret  
Etter denne dato har Strandveien 1 Utvikling båret alle utviklingskostnadene for eiendommen.  
Med denne metoden ble det etablert en skattemessig inngangsverdi for prosjektet på 560 mill . kroner 
som ved et salg vil trekkes fra i gevinstbeskatningen. Det antas at transaksjonen vil kunne innebære en 
fremtidig skattereduksjon på om lag 125-130 mill. kroner.  

 

2. Årsregnskap 2017 
Styret har avlagt årsregnskap som er lagt fram til behandling i generalforsamlingen. Som tidligere vil 
selskapet gi spesifikasjoner til regnskapene i den grad eierne ønsker.  

 

2.1. Gjennomgang kostnadsarter 

  
Lønnskostnad; er styrets godtgjørelse ihht generalforsamlingsvedtak med tillegg av arbeidsgiveravgift 

Nedskrivning varige driftsmidler; gjelder 3 eiendomsforhold 

DRIFTSKOSTNADER Strandveien 1 AS
Strandveien 1 
Utvikling AS Samlet

Lønnskostnad 350 287               350 287               
Nedskrivning varige driftsmidler 3 180 454            3 180 454            
Annen driftskostnad 12 459 369          2 314 661            14 777 156          

Leie datasystemer 11 605                             9 360                              22 841                             
Honorar revisjon 204 226                          -                                   204 226                          
Honorar ledelse 1 477 109                       604 843                         2 081 952                       
Mellomlager etablering og drift 7 099 371                       1 514 359                      8 613 730                       
Leie arkiv -                                    4 500                              4 500                               
Advoktatkostnader vedr eiendom 189 324                          -                                   189 324                          
Verdivurdering 137 750                          -                                   137 750                          
Advokathonorar 458 366                          -                                   458 366                          
Rådgivere 164 131                          28 188                            192 319                          
Regnskapsføring 65 075                             -                                   65 075                             
Kurs 345                                   -                                   345                                   
Reisekostnader 103 570                          30 590                            134 160                          
Styremøter 3 518                               4 195                              8 963                               
Fordsikring materiell 5 679-                               -                                   5 679-                               
Næringsforsikring 1 358-                               -                                   1 358-                               
Eiendomsskatt 170 776                          -                                   170 776                          
Bankomkostniinger 698                                   -                                   698                                   
Tap ved avgang driftsmidler 2 380 542                       -                                   2 380 542                       
Reklame annonser -                                    118 626                         118 626                          

15 990 110          2 314 661            18 307 897          



20/18 Tilleggsvurdering i forbindelse med eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS - 17/00051-23 Tilleggsvurdering i forbindelse med eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS : Strandveien 1 AS rapport til eierne

 

  Side: 4 

• Gnr 104 bnr 772 i Rælingen er overført NRA IKS uten krav om vederlag av bokført verdi kr 40 540 
• Henrik Sørensens vei 17 anskaffet i 2010 for kr 268 000. Inngår i ny veigrunn Strandveien og skal 

overføres Rælingen kommune uten vederlag. 
• Vei Strandveien gjelder opparbeidelse av ny Strandvei for å dele av områdene. Eiendommene er 

overført Skedsmo kommune, men Rælingen kommune har ikke fått sin andel overført. Kostnad kr 
2 912 455.  

Andre driftskostnader: 

Leie datasystemer; samlet kr 22 841 inkluderer leie av epost og WEB tjenester samt samlet lagringsplass for 
prosjektet 

Honorar revisjon er kostnadsført totalt med kr 204 226 og inneholder kr. 104 000 i ordinært revisjonshonorar 
og 100 000 i honorar vedr andre tjenester fra revisor.  

Honorar ledelse; se eget punkt. 

Mellomlager etablering og drift består av to hovedposter, nemlig Etablering av lageret og drifting. Etablering 
av anlegget kostnadsføres da det ikke tilfører prosjektet varig verdi. Etableringskostnaden er kr. 3 985 000 og er 
i henhold til plan. Vider er det driftskostnader samt opprydding av forurensede masser å ca. kr. 3,4 mil som er 
kostnadsført. 

Leie arkiv. Selskapet har ikke egne lokaler og må leie arkivplass. Kostnaden deles med NRV AS. 

Advokatbistand eiendom; gjelder arbeide utført ift planbestemmelser, forberedelse til utbyggingsavtale og 
forhandlinger med naboeiendommens grunneiere.  

Verdivurdering. Selskapet har fått gjennomført verdivurdering av eiendomsprosjektet slik det nå fremstår. 
Vurderingen er gjennomført av to uavhengige selskaper og vurderingen danner grunnlag for styrets fastsettelse 
av verdi tingsinnskuddet i Strandveien 1 Utvikling AS.  

Rådgivere er kostnadsført med totalt kr. 192 316 som inneholder tjenester som ikke aktiverbare konsulent og 
arkitektkostnader. 

Advokathonorarer er kostnadsført med kr. 458 366 og gjelder i hovedsak arbeide knyttet til bindende 
forhåndsuttalelser for Strandveien 1 og Strandveien 1 Utvikling i tillegg til arbeide med kapitalutvidelse.  

Regnskapsføring er kostnadsført med kr. 65 075.  

Reisekostnader kostnadsført med kr.134 160 og er i stor grad knyttet til daglig leders reisevirksomhet.  

Styremøter er kostnadsført med kr. 8 963 og gjelder bespisning til styremøter og bevertning eierseminar. 

Forsikringer er kostnadsført samlet med kr. 7037. 

Eiendomsskatt. Selskapet ble ilignet eiendomsskatt på et for høyt grunnlag for tomteområdet som utvikles.  
Opprinnelig er taksten satt til kr 106 mill som gir en skatt på ca 170 000. Selskapet har påklaget taksten og i 
2018 fått redusert grunnlaget til 18,6 mill. 

Tap ved avgang driftsmidler, kr 2 380 542, er oppstått som følge av at selskapet har avhendet en tomt på 
Grefsrud. Eiendommen ble opprinnelig anskaffet for kr. 2,5 mill, mens pris for tilsvarende område i 2017 var 
anslått til kr 2000 pr daa. Eiendommen er 77 daa og eiendommen ble solgt for kr. 160 000. Dette anslåes til 
markedspris, men innkjøpsprisen kan ha vært svært høy. Selskapet er ikke kjent med de forhold som satte den 
opprinnelige prisen på tomten.  

Reklame annonser er kostnader som påløp ved at selskapet utarbeidet en web-side med informasjonsmateriell 
om reguleringsprosessen.  
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Finansposter 

 
Inntekt investering i datterselskap kommer av at selskapet har realisert eiendomsprosjektet ved å skyte dette 
inn som tingsinnskudd i Strandveien 1 Utvikling AS. Styret fattet den 20. september 2017 vedtak om å med 
basis i verdivurderinger som er innhentet, å verdsette eiendomsprosjektet som skal skytes inn som 
tingsinnskudd, til kr 560 000 000. Dette beløpet inntektsføres, samtidig som selskapet kostnadsfører alle 
påløpte prosjektkostnader. Forholdet er avklart overfor myndighetene ved at det er innhentet bindende 
forhåndsuttalelse fra skattedirektoratet vedr Strandveien 1 AS sin skattefrihet, samt at det er avklart at 
eiendommen skal innføres i Strandveien 1 Utvikling AS til markedsverdi på overføringstidspunktet.  

Annen renteinntekt er renter fra bankinnskudd. 

Annen rentekostnad gjelder i stor grad morarenter som følge av for sen betaling. Selskapets anvisningsrutiner 
ble ikke overholdt.  

 

2.2. Gjennomgang aktiverte kostnader 
I gjennom året er det aktivert kostander for plankonsulent og arkitekt. Totalt er det aktivert kr. 4 660 867. 
Dette vedrører tjenester som dreneringsvoll, prøvetaking, statusrapporter, arkitektkostnader og kostnader til 
plankonsulent. Alle aktiverte poster er deretter kostnadsført mot overføring av prosjektet som helhet.  

 

2.3. Honorar daglig leder 
Daglig leder er innleid fra selskapet Addenda Consult AS siden 2008. Tidligere var selskapet engasjert i 
forbindelse med opprydding og koordinering av selskapets andel i granskningen.  

Addenda Consult AS reforhandlet kontrakten med selskapet høsten 2016.  

Kostnadsført honorar i 2017 er kr 1 477 109 i Strandveien 1 AS og kr 604 843 i Strandveien 1 Utvikling AS. Alle 
beløp inkl mva. Det er ikke aktivert prosjektkostnader ut over dette som er kostnadsført. Det påløper ikke 
andre arbeidsgiverkostnader ut over dette. For øvrig vises til refusjon av kostnader omtalt over.  

Nedenfor vises historisk honorering av Addenda Consult AS. Beløpene er angitt eks mva. (I regnskapet står 
beløpene inkl. mva). Selskapet har endret status vedr mva i perioden.  

 
 

3. Eiendomsutviklingen 
3.1. Historien 
Sentralrenseanlegget RA-2 AS (RA-2) ble etablert i 1965, og skulle drive rensetjenester for kommunene 
Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. Ut fra et område som opprinnelig var avgrenset av Strandveien og 
Strømsveien ble det fra 1979 til nesten 1980 fylt ut landområde som i dag danner østsiden av Strandveien mot 
elva. Opprinnelig møttes Nitelva og Sagelva i dette området, men Sagelvas naturlige løp ble avgrenset av 
Nitelva bru som ble ferdigstilt i 1911. Slikk sett er det svært lite av dagens planområde som er «naturlig» og kan 
betraktes som oppfylt grunn i senere tid.  

Inntekt investering i datterselskap 530 428 135        
Annen renteinntekt 177 913               13                        
Sum finansinntekter 530 606 048        13                        -                       
Annen rentekostnad 75 595                 
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader 75 595                 -                      -                       
Sum netto finansposter 530 530 453        13                        -                       

Fakturert Strandveien 1 AS Totalt ex mva timer
Fakturert 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt
Strandveien 1 AS 108 350 1 456 620 1 452 789 1 084 834 766 255    1 009 867 913 637    874 247    636 118    1 161 776 2 010 886 2 920 710 1 665 562 16 061 649 
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1967 

I 1980-årene ble planområdet bebygget med verksted, lager og laboratorie, og RA-2 benyttet dette som 
driftseiendom. Etter at RA-2 overdro virksomheten til NRA i 2008 ble det lagt planer for annen 
driftsbygningsmasse og de opprinnelige byggene ble suksessivt fraflyttet.  Bygningene ble revet i 2016.  

I forbindelse med at det ble besluttet at Sentralrenseanlegget RA-2 AS skulle overdra operativ virksomhet til et 
nyetablert IKS, ble det bestemt å overdra alle relevante eiendeler for drift av avløpsanlegg. Denne prosessen 
foregikk høsten 2007. I styremøte 12/2007, den 22. november 2007, behandlet styret i RA-2 i sak 12/07 
Overdragelse av eiendeler. I vedtaket er det eksplisitt sagt at «Styret vedtok å ikke overføre eiendommer i 
Strandveien 22 med påstående bygg til NRA IKS. Byggene disponeres av IKSene til omforente betingelser. 
Spørsmålet rundt fremtidig eierskap utredes ut fra endelig beslutning om disponering av bygninger og 
tomtearealer i Strandveien 22».  Vedtaket kom etter at daglig leder hadde introdusert ideen om å dele arealet i 
en industrieiendom som på et senere tidspunkt overføres il NRA IKS mens den øvrige delen benyttes til annet 
formål, med den begrunnelse at dagens planområde ikke kunne ansees å være «relevant for drift av 
avløpsanlegg». Dette er foranledningen til styrets vedtak.  

NRA IKS ønsket å bygge nye driftsbygninger for lager, verksted og garasje som erstatning for bygg som lå på 
området for dagens planområde. Området hvor NRA i dag har sine lokaler ble omregulert 2009. 
Industrieiendommen er skilt ut på eget gnr/bnr, og er nettopp hjemmelsmessig overført. Denne prosessen har i 
siste periode vært styrt av NRA.    

I forbindelse med reguleringsarbeidet for industrieiendommen ble det også gjort en tilleggsvurdering av det 
fremtidige planområdet. Arkitektene Skjeseth og Solvang laget denne skissen: 
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I perioden etter ble det fokusert på reguleringen av industritomten, og boligprosjektet ble lagt på is. Imidlertid 
ble eierne orientert om disse skissene allerede i juni 2008 på selskapets generalforsamling. 

Fokus for RA-2 var deretter omregulering og salg av industrieiendommen på Berger. Tomten ble før regulering 
gitt en antatt verdi fra næringsmegler til RB på 60 mill. kroner. Oppnådd salgssum var 140 mill og bokført 
gevinst ca 109 mill. kroner. Dette arbeidet ble avsluttet 2012. 

Første utgave av område med utfylt elvegrunn ble gjort i november 2011 etter møte med rådmannen i 
Skedsmo kommune. Den første skissen så slik ut:  

 
Med basis i denne tankegangen ble HRTB engasjert i 2011 og kom i februar 2012 med denne skissen til 
selskapet. Denne ble presentert for generalforsamling 31. juni 2012.  
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Det ble avholdt orientering i Rælingen kommune med disse skissene. I dette møtet begrunnet vi avgrensningen 
av planområdet til Skedsmo med at vi hadde en oppfatning av at området i Rælingen var LNF. 
Tilbakemeldingen ble at dette skulle vi evt se bort fra og utvide prosjektet til også å omfatte områdene i 
Rælingen kommune. Med dette som bakgrunn presenterte vi høsten 2013 nedenstående skisse, produsert juni 
2013, hvor området i Rælingen er medtatt i planen.  

 
 Deretter ble det utarbeidet forskjellige forslag på denne lesten bl.a. fra 25.08.14 som vist under.  



20/18 Tilleggsvurdering i forbindelse med eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS - 17/00051-23 Tilleggsvurdering i forbindelse med eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS : Strandveien 1 AS rapport til eierne

 

  Side: 9 

 

  
 

3.2. Forberedelse til planprosess 
Dialog med reguleringsmyndighetene 
Det har vært nær kontakt mellom selskapet og kommunenes administrasjon i planarbeidet. Det er avholdt 
totalt 26 dialogmøter med kommunene, 3 møter med FMOA og 3 møter med Statens Vegvesen. Ut over dette 
er vi kjent med at vertskommunen minst har hatt to ytterligere møter med FMOA i sakens anledning. En kort 
gjennomgang av referater fra møtene viser følgende: 

29.02.15 E-post fra Carolin Schulze med følgende konklusjon:  

1. Konklusjon 
Fylkesmannen er i utgangspunktet positiv til en urban utvikling med høy arealutnyttelse i 
Strandveien og Skjerva brygge. Det er imidlertid svært viktig at det tas tilstrekkelig hensyn til 
naturverdier og samfunnssikkerhet. Terrenget anbefales ikke oppfylt da dette vil forårsake 
store setninger over lang tid. En utbygging her forutsetter en meget omfattende ROS-analyse 
som viser at utbyggingen er trygg på alle måter. 

2. Planforslaget vil ha store konsekvenser for naturmiljøet i Nitelva og langs elvebredden 
innenfor planområdet. Her vil leveområder for arter både i vann og på land påvirkes negativt. 
En stor utfylling i elva betyr en kanalisering som kan føre til økt vannhastighet og erosjon 
nedstrøms tiltaket. Dette, i tillegg til fare for spredning av forurensede sedimenter, vil kunne 
ha negative konsekvenser for naturreservatene Sørumsneset og Nordre Øyeren. 
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20.03.15 Selskapet presenterte prosjektet ved egen presentasjon hvor nedenstående forslag ble vist:  

 

 
Fylkesmannens tilbakemelding etter møtet var: 

3. Fylkesmannen er positiv til at det legges rette for en utbygging med høy utnytting, samtidig til 
at det må tas tilstrekkelig hensyn til elva.  

4. Fylkesmannen syntes det er positivt at prosjektet og tiltakshaver har tatt foreløpige 
tilbakemeldinger fra offentlige instanser og arbeider videre med å tydeliggjøre 
samfunnsnytten og konsekvensen av utfylling i Nitelva.  

5. Når en arbeider videre med å myke opp den urbane elvefronten er det viktig at man legger 
rette for naturelementene som skal være der på en slik måte at det ikke tiltrekkes seg mygg. 
Dette gjelder blant annet tilstrekkelig gjennomstrømning av vann.  

6. Fylkesmannen er enig om at det må gjøres en vurdering/ avveining av urbanitet og 
naturkvaliteter i planområdet.  

7. Fylkesmannen stilte spørsmål til hvordan en skal ivareta og vedlikeholde funksjonene på øya.  

8. Fylkeskommunen mener at prosjektet må ha et bevist forhold til og være tydelige på hvilke 
naturkvaliteter som forsvinner som følge av utbyggingen mot hvilke kvaliteter som man 
oppnår med en utfylling og en høy utbygging med utnytting. Fylkeskommune og fylkesmann 
syntes foreløpig at dette ikke har kommet tydelig frem i prosjektet.  

07.12.15 På dette møtet ble selskapet invitert til å presentere på samme måte om ved tidligere møter. 
Imidlertid var det på dette tidspunktet klart at omfanget av utfylling er redusert.  

 Fylkesmannen er referert på følgende punkter:  

9. FMOA  informerte om at elver generelt er viktig å ivareta og at fylkesmannen derfor er kritisk 
til å fylle ut i elva. Videre mener man at dette er en krevende øvelse. Hvordan påvirker f.eks. 
øya elvas strømningsforhold, hastighet, samfunnssikkerhet. Det ble også forespurt om hvor 
godt den kunstige øya er utredet.  

10. FMOA stiller seg spørrende til om man kan etablere nye mudderbanker. Hvor god blir 
kvaliteten på f.eks. ny øy og hvordan tenker man å sikre at mudderbanker og kantvegetasjon 
reetableres og opprettholdes. 

11. Alternativt forslag til utbygging på tomten uten så store naturinngrep/utfylling i Nitelva 

12. Vurdering/utredning om hvor mange dager det er en kombinasjon med høy vannføring i 
Nitelva og lav vannstand i Øyeren i dag og hvor ofte vi må forvente at dette vil oppstå i 
framtiden på grunn av de forventede klimaendringene. 

13. Det må dokumenteres at utfylling og bygging i området er forsvarlig og håndterbart uten for 
stor risiko – både med hensyn til samfunnssikkerhet og naturmiljø 
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09.02.16 Regionalt planforum uten selskapets deltakelse. I referatet fremkommer fra FMOA: 

14. Viktig og riktig at vern viker for vekst i Lillestrøm, men eventuelle negative konsekvenser 
utenfor planområdet, særlig nedstrøms, må utredes bedre.  

15. Det er usikkert hvorvidt de avbøtende tiltakene vil fungere og om det er realistisk å etablere 
et fungerende økosystem. Særlig viktig i lys av høy vannhastighet ved lav vannstand i Øyeren 
som kan vanskeliggjøre etablering av kantvegetasjon.  

16. Samfunnsnytteanalysen mangler en verdivurdering av utfyllingen i seg selv. Et 
mellomalternativ mellom full utbygging eller ingenting bør illustreres.  

17. Det er grunn til å tro at en utfylling av eiendommen til Oppegaards arvinger i Rælingen 
kommune, vil ha en større miljømessig konsekvens. Denne fyllingen må, på lik linje med det 
tiltaket i Skedsmo, utredes videre.  

18. Ukjente, langsiktige faktorer som setningsskader og erosjon må utredes.  

19. Viktig med variasjon i fasader og høyder for å skape liv.  

20. Fylkesmannen stiller gjerne på et møte for å drøfte problemstillinger rundt naturmangfold og 
forurensing nærmere.  

Etter at møtene med FMOA er avholdt har selskapet ferdigstilt planmaterialet hvor man også har tatt 0+ 
alternativet med i konsekvensutredningen. Derav kommer at en del av punktene er hensyntatt og 
omtalt/dokumentert i planmaterialet. Se nedenfor for kommentarer fra selskapet til enkelte av punktene : 

1. Det er utarbeidet ROS-analyse som fulgte planen til vertskommunene. 

2. Forholdet knyttet til vannhastighet og erosjon er belyst i konsekvensutredningen og det er 
synliggjort at det er marginal hastighetsendring i elveløpet og at det ikke medfører 
erosjonsfare som følge av utfylling eller etablering av øy. Under alle omstendigheter vil 
virkningsområdet begrenses til 150 m nedstrøms tiltaket. 

7.  Forholdet til etablering og ivaretakelse av funksjonalitet knyttet til øy er beskrevet i fagnotat 
som er sendt vertskommunene etter at innsigelsen er mottatt. 

8. En fyldig konsekvensutredning som også inkluderer alternativet uten utfylling (0+) er 
presentert i planen og omhandler de momenter som er nevnt. 

9.  Forholdet til strømningsforhold, hastighet og samfunnssikkerhet (flom) er beskrevet i 
konsekvensutredning. Prosjektering av øy ble ikke gjort i forkant av innsendelse av plan. Dette 
er imidlertid foretatt i ettertid, og prosjektgrunnlaget er oversendt kommunene som 
selskapets ledd i besvarelse av FMOA sin innsigelse.  

10.  Forholdet til mudderbanker og vegetasjon er beskrevet i eget fagnotat som er oversendt 
vertskommunene som selskapets ledd i besvarelse av FMOA sin innsigelse.  

11. Det er laget en plan om redusert utfylling. Dette er kort presentert som alternativ 0? i 
plandokumentene.  

12. Antallet dager det vil være en uheldig miks av høy vannføring i Nitelva og lav vannstand i 
Øyeren er estimert til å være mellom 0,7 % og 2,3 % av tiden. Med andre ord vil dette 
forekomme maksimalt 8 dager pr år. 

14.   Det er gjennom konsekvensutredningen beskrevet at negative konsekvenser ift vannføring og 
hastighet ikke vil ha konsekvenser lengre enn 150 m nedstrøms tiltaket.  

15.  Det vises til prosjektering av øy/våtmark som viser erfaringer fra andre steder hvor dette er 
oppnådd på en tilfredsstillende måte.  

18. Erosjon er utredet i nylig rapport til vertskommunene. Områdestabiliteten er kartlagt i 
rapport om områdestabilitet. 

Selskapet har hatt god nytte av dialog med vertskommunene og fylkesmannen. Gjennom dette arbeidet har 
forslagsstiller kunnet tilpasse planen i tråd med de signaler vi har fått, og lagt mer vekt på å dokumentere 
forhold som er nødvendig. Helt fram til nå har det foregått tilleggsutredninger som har øket kvaliteten på 
planen og imøtekommet en rekke av de spørsmålsstillinger og usikkerheter som har vært fremmet.  
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3.3. Reguleringsforslaget 
 

  
 

Det er kjent at selskapet allerede hadde levert planforslag til kommunene den 27. mai 2016 og 1. november 
2016. Sistnevnte ble behandlet i Skedsmo kommune 23. november 2016 og Rælingen kommune 13. desember 
2016. Planen ble fra Rælingen kommune ikke vedtatt utlagt til offentlig ettersyn da man ønsket høyere 
utnyttelse i planen for området i kommunen.    

I forbindelse med denne prosessen og etterfølgende omtale har vi satt opp følgende tidslinje: 

23.11.16 Hovedutvalg Tekniske Tjenester i Skedsmo behandlet planforslaget politisk, og besluttet å 
legge saken ut til offentlig ettersyn forutsatt at Rælingen kommune gjør samme vedtak. 

30.11.16 Planutvalget i Rælingen  
Presentasjon av prosjektet i Planutvalgsmøte. Mye av diskusjonen gikk på hvordan grunneier 
Oppegaards Arvinger AS (OA) sin grunn ble utnyttet og at de evt ble tilstrekkelig kompensert. 
Her redegjorde vi for tidligere drøftinger med OA om samarbeidsmuligheter eller tilbud om 
utkjøp fra vår side. Det ble også redegjort for utviklingen i samtaler med FMOA gjennom 
2015, dvs fra selskapet presenterte et fullt utbygget område, til man reduserte til dagens 
utfylling.  

13.12.16 Planutvalget i Rælingen behandlet planforslaget politisk, men besluttet å ikke legge saken ut 
til offentlig ettersyn med begrunnelse om at man ønsket at forslagsstiller skulle vurdere 
høyere utnyttelse av tomteområdene i Rælingen.  

Som følge av at Rælingen kommune ba om ytterligere utnyttelse ba selskapet kommunene om å klargjøre 
hvilket spor planen skulle følge, om man skulle utvide planområdet eller om man skulle vokse i høyden.  

Om dette ble det avholdt et møte mellom selskapet og leder for Planutvalget i Rælingen og leder i HUT 
Skedsmo 9. januar 2017. I møtet ba vi om signaler for hvilken vei selskapet skulle gå. I møtet kom det ikke 
signaler om annet enn at kommunene skulle gjøre ytterligere undersøkelser.  

Foranledningen til møtet var selvfølgelig det forhold at planen var sendt i retur, men også avisartikkel i RB den 
20. desember 2016. I korte trekk gjengis aktuelle sitater fra artikkelen. 

20.12.16  Romerikes Blad 
A)  Viktigst er det at utvalget ønsker en høyere utnyttelsesgrad i Rælingen innenfor 

planområdet for å øke antall boenheter og for å utnytte kollektivknutepunktet 
Lillestrøm stasjon. 

-  Der Skedsmo vil ha fire til seks etasjer, ser Heidi Finstad for seg helt opp til 10. – Vi 
utfordrer Skedsmo på nettopp dette, sier hun. 

- – Vi følger Rælingen på flere punkter, men én ting er vi i hvert fall ikke enige om og 
det er høyden, sier Ulf Bakke 
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B)  Planutvalgsleder i Rælingen siteres på at "Strandveien er et veldig sentralt område i 
forhold til Lillestrøm stasjon. Vårt ønske er å få en urban bebyggelse enda nærmere 
stasjonen enn det planen legger opp til, sier Heidi Finstad (Ap), som er 
planutvalgsleder i Rælingen. Selv om dette kan bety enda mer utfylling av 
våtmarksområder, mener hun man med en så stor plan bør utfordre overordnede 
myndigheter på dette."  

I perioden etter dette arbeider prosjektet med tilpasning av materiale, og spesielt forholdet til høyere 
utnyttelse, vurdering av lavere bebyggelse langs elva, vurdering av endret utforming av broforbindelse. Alle 
momenter som kom opp som krav i førstegangs politiske behandling.   

Med bakgrunn i dette, og en rekke andre forhold, opprettholdt selskapet reguleringsforslaget som ble innlevert 
til kommunene 23. mai 2017. Tidslinjen beskriver forhold fra planinnlevering til politisk behandling. 

23.05.17 Nytt, justert planforslag leveres til behandling. 

09.10.17 Skedsmo kommune sender ut saksframlegg til saken som skal behandles 18.10.17. 
Innstillingen er positiv, men det foreslås fra administrasjonen bl.a. å redusere høyden ved 
elva til maks 8 etg.  

10.10.17 Det avholdes samordningsmøte mellom planutvalget i Rælingen og Hovedutvalg Tekniske 
Tjenester Skedsmo i Skedsmo Rådhus. Selskapet presenterte i forhold til de mest aktuelle 
tema.   

Begge kommunene vedtok å legge planen ut i forslagsstillers form gjennom vedtak i kommunene 18. og 24. 
oktober 2017. Høringsfrist ble satt til 7. januar 2018. 

Ved høringsfristens utløp kom det totalt inn 19 merknader, hvorav 9 var fra offentlige instanser/ 
næringsinteresser og 10 var fra private interessenter eller politiske organisasjoner. FMOA fremmet innsigelse 
til planen. 
Se for øvrig mer om planforslaget på www.strandveien1.as . 

 

3.4. Alternativt forslag 
I tillegg til hovedalternativet som er beskrevet i innsendt planmateriale, er det utarbeidet en 
skisse/kapasitetsstudie av en alternativ utbygging i området uten utfylling i Nitelva. Alternativet inngår ikke i 
vedtatt planprogram, men er tatt med i vurderingen etter ønske fra kommunene og Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. Dette grunnet sakens kompleksitet knyttet til utfylling i elva, naturmiljø og fortetting.  

 

3.4.1. Planområdet og tiltaket 
Alternativet er basert på dagens byggbare tomter innenfor planområdet. Denne skissen/kapasitetsstudiet er 
omtalt som alternativ 0+ i konsekvensutredningen. Dersom det ikke åpnes for utfylling i Nitelva med 
overskuddsmasser, vil kun det markerte feltet i figur 1 i prinsippet kunne bygges ut. Dette omfatter en tomt på 
48 680 m2 og med et potensielt bygningsareal på ca. 64 000 m2 BRA, dvs. ca. halvparten av potensialet i 
hovedalternativet.  

For alternativ 0+ forutsettes det at bestemmelsene for sentrumsformål ikke kan anvendes, og at kravet til 
uteoppholdsareal og støyskjerming følger de bestemmelsene kommuneplanen legger for områder utenfor 
sentrum. For likevel å gjøre alternativ 0+ og hovedalternativet mer sammenlignbare har vi, i samråd med 
Skedsmo kommune, for dette alternativet halvert kravet til uteoppholdsareal i kommuneplanen – fra 50 til 25 
m2 per boenhet. Grunnet hensynet til støy fra Strømsveien, vil boligbebyggelse måtte trekkes ca. 40 m inn fra 
Strømsveien. Nærings- og forretningsbebyggelse forutsettes etablert i denne sonen. Den nye øya skissert i 
hovedalternativet vil ikke bli etablert i scenariet 0+.  

Den skisserte gangforbindelsen over elven forutsettes etablert også i 0+ alternativet etter ønske fra Skedsmo 
kommune. Ved at 0+ alternativet forutsetter at det ikke skal fylles ut, vil dette medføre et lengre bruspenn ved 
kryssing av elva enn ved hovedalternativet. Brua forutsettes plassert ca. midt i planområdet og som en 
forlengelse av dagens molo. Dette vil også være den mest hensiktsmessige plasseringen mht. kortest mulig 
bruspenn. 

0+ alternativet legger også opp til en barnehage, med plass til opptil 108 barn med tilhørende sidebygninger, 
opparbeidet uteareal med lekeapparater samt interne veger. Barnehagen får en sentral plassering og nær 
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tilknytning til den nye gangforbindelsen over elven. Barnehagen skal ha uteoppholdsareal på minimum 2 600 
m2. 

 

Figur 2 Avgrensningen for alternativ 0+ som er basert på dagens byggbare tomter. 

 

3.4.2.  Nøkkeltal for tiltaket 
Tabellen under viser nøkkeltall for mellomalternativet med delvis utbygging (utbygging uten utfylling). 

Tabell 1 Nøkkeltall for alternativ 0+. 

Areal Størrelse 

Planområdets areal 141 000 m2 

Maks bruksareal (BRA) 
64 000 m2 

(Skedsmo 54 000 m2,  
Rælingen 10 000 m2 BRA) 

Eksisterende landfast areal/ Totalt bebyggbart areal 48 680 m2 

Dagens kantlinje 1 450 m 

Antall nye boenheter alternativet legger  
til rette for 

Med utgangspunkt i et areal på 59 700 m2 
BRA, gir dette rom for opptil 700 boenheter. 

Antall boenheter pr. dekar 14 boenheter pr. dekar 

Antall personer som boligene gir plass til  Ca. 1 700 innbyggere 
 

Antall etasjer – høyeste bygg og laveste bygg 6 og 3 

Antall m2 butikk og andre forretningsarealer 

Maks 3 000 m2 BRA  
- en større dagligvareforretning på opptil  
1 500 m2.  
- i tillegg tillates mindre forretninger med 
enkeltvis maks størrelse 250 m2, med 
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Areal Størrelse 

samlet størrelse inntil 1 500 m2. 

Barnehage 

1 300 m2 BRA. Det planlegges en 8-avdeling 
barnehage, med plass til opptil 108 barn 
Barnehagen skal ha uteoppholdsareal på 
minimum 2 600 m2. 

Grad av utnytting - % BRA (tomteutnyttelse) 130% 

 

 

 
 

3.5. Status regulering 
Reguleringsplanen er sendt inn i mai 2017, politisk behandlet for offentlig ettersyn i oktober 2017 og 
høringsfrist januar 2018. Som følge av innspill til det offentlige ettersynet har selskapet arbeidet med disse i 
den forstand at vi på anmodning fra Skedsmo og Rælingen kommune har kommentert innspillene og oversendt 
kommunene. Hva angår innsigelsen fra fylkesmannen har selskapet iverksatt nye utredninger for å trygge 
grunnlaget for selskapets innsendte plan. Alle kommentarer på innspill og innsigelse er oversendt 
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administrasjonen i vertskommunene.  

 

3.5.1. Innsigelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Det er mottatt innsigelse fra fylkesmannen om utfylling av elvegrunn. Slik vi forstår bakgrunnen for innsigelsen 
er at det er viktige naturverdier som står i fare for å reduseres eller bli borte. Spesielt er det pekt på rødlistede 
fuglearter som forstyrres samt at det avbøtende tiltaket om å bygge erstatningsarealer i form av øy ikke sikkert 
lar seg realisere som habitat. Videre har fylkesmannen stilt spørsmål om kvalitet på konsekvensutredning samt 
den metode som er benyttet ved utarbeidelsen av dette.  

Gjennom planarbeidet har selskapet benyttet anerkjente konsulent og arkitektselskaper for å utarbeide en 
hensiktsmessig plan for området. Det er lagt vekt på at arbeidet skal være kvalitativt godt, fullstendig og belyse 
de aspekter som er nødvendig for å kunne vurdere planens virkning på naturmiljø og samfunnet for øvrig. Som 
følge av dette har vi lagt stor vekt på at konsekvensutredningen skal være detaljert og kvalitativt godt. I tillegg 
har vi fått utarbeidet en samfunnsnytteanalyse som skal gjøre beslutningsgrunnlaget enda mer grundig. Det er 
ikke krav til slik samfunnsnytteanalyse, men selskapet ser at en utbygging som foreslått også skaper endringer i 
mer enn naturverdier og andre naturlige elementer i planprogrammets konsekvensutredning. Vi har derfor lagt 
vekt også på å utrede de «ikke-tekniske» forhold knyttet til planen.  

Selskapet har i sitt arbeide lagt vekt på å finne gode løsninger for flora og fauna i området, og derfor lagt til 
grunn anerkjent gode og utprøvde løsninger for ikke å gjøre for dype innhogg i habitatene. I sitt notat til 
vertskommunene har selskapet opplyst saken og har i tillegg presentert nye og forbedrede modeller for 
hvordan og hvorfor løsningene skal kunne virke som effektive avbøtende tiltak. Bl.a. har selskapet hentet 
kunnskap fra Nederland hvor det er bygget kunstige øyer og eller mudderbanker som har vist seg bestandige 
og at de er et reelt avbøtende tiltak som er teknisk fullt mulig å gjennomføre.  

Det er gjennomført en nærmere vurdering av de tekniske løsningene for å opparbeide en kunstig øy som kan 
bestå. Studien er basert på erfaringsbasert kunnskap i Nederland, blant annet fugleøya «De Kreupel» og flere 
prosjekter i forbindelse med programmet «Rom for elva».  

Vurderingen er beskrevet i et eget fagnotat som er sendt vertskommunene. Notatet viser at det finnes flere 
alternative løsninger som er velegnede for å etablere ny våtmark i Nitelva, både innenfor den foreslåtte øya 
samt langs planlagt utfylling. Den viktigste konklusjonen som kan trekkes fra notatet, er at det er teknisk fullt 
mulig å etablere en øy / våtmark som tåler Nitelvas vannføring og -hastighet, og som har de samme habitatene 
som området har i dag. 

Når man har skapt de riktige habitatene, viser erfaring fra prosjektene at artene komme av seg selv. Dette ble 
også påvist ved fugleøya «De Kreupel» der første året etter etablering spiret de første pusleplantene og etter 
to år begynte de første makrellternene å hekke. De aller fleste artene som forekommer i området er 
pionerarter. Elvenatur er dynamisk og naturverdier tilknyttet slike områder er veldig godt tilpasset endrede 
forhold. Habitater som mudderbanker trenger tid og noe dynamikk slik at de ikke gjengror. Det kan derfor 
forventes at våtmarken koloniseres fort etter at den er etablert. Pusleplanter er for eksempel ettårige 
kolonister som allerede kan forventes under utbyggingen. 

Fylkesmannen har stilt spørsmålstegn knyttet til kvaliteten av og metode som er brukt ved utarbeidelses og 
evaluering av konsekvensutredning. Likeledes er det kommentert at ulike alternativer ikke bør settes opp mot 
hverandre og rangeres. Selskapets rådgivere peker i denne anledning på at man har benyttet Håndbok V712 
Konsekvensanalyser fra Statens Vegvesen og DN-håndbøker for karlegging av naturmangfold. Begge 
publikasjoner er henvist til fra Veileder fra Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, som anerkjent metodikk for utarbeidelse av konsekvensutredninger.  

Så vidt rådgiverne har erfart har administrasjonen og rådmannen for de respektive kommuner i saksframstilling 
til politisk behandling påpekt at utredningsnivået for naturmangfold er godt utredet. Man har heller stilt 
spørsmål om kvaliteten underveis i prosessen hverken fra kommunene eller FMOA.  

Alle kommentarer knyttet til fylkesmannens innsigelse er innarbeidet i ett hovednotat og et teknisk fagnotat 
med beskrivelse av trygg etablering av øy eller våtmarksområde. Begge notater er oversendt vertskommunene.  

Selskapets intensjon er å bistå vertskommunene med faktagrunnlag og analyser som kan benyttes i drøftinger 
med fylkesmannen.  
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3.6. Framdrift 
Utbyggingsavtale 

I vedtakene fra HUT og Planutvalg har det vært stilt krav om at selskapet må inngå utbyggingsavtale før endelig 
politisk behandling av planen. Selskapet har arbeidet med å komme i kontakt med rett instans i Skedsmo 
kommune for å starte arbeidet. Vi er kjent med hvem som forhandle på vegne av kommunene men har ikke 
fått anledning til møte. Selskapet har en målsetting om å starte arbeidet før sommeren.  

Politisk behandling 

Det er mottatt signaler fra administrasjonene om at politisk behandling tidligst kan ventes på senhøsten 2018. 
Imidlertid er det stor usikkerhet ift tidsperspektiv for forhandlinger eller megling med fylkesmannen. Selskapet 
arbeider for raskest mulig behandling, men innser at det er eksterne parter som legger tidsrammen for 
prosjektet. 

 

3.7. Styrets behandling av saken 
Som tilleggsinformasjon opplyses at reguleringsplanen har vært behandlet av nye styrer i sakene (vedtakene 
angitt): 

16/8 (18.08.16),  Styret tok administrasjonens orientering til etterretning, og styret oversendes 
presentasjonen. Styret planlegger å utforme en strategiplan som omhandler antatt 
utbyggingsrekkefølge, infrastruktur-etablering og hvordan selskapet skal realisere prosjektet. 

17/4 (09.02.17),  Styret gjennomgikk reguleringsbestemmelser som forelå på dette tidspunkt og foreslo en del 
endringer i disse. Endringene var i stor grad av språklig karakter. Administrasjonen fikk i 
oppdrag å legge disse til grunn i videre arbeide med reguleringsbestemmelsene. 

17/7 (27.03.17),  Med bakgrunn i drøftinger om planens status ber styret om at selskapets administrasjon 
tilrettelegger for at nytt reguleringsplanforslag skal utarbeides og sendes inn 18. april, heller 
enn tidligere bebudet 9. mai. Styret ber videre om at man ved oversendelse poengterer 
overfor vertskommunene at selskapets innsendte forlag skal følge saken også dersom 
vertskommunene foretar endringer før fremsendelse til politisk behandling. Styret ba også 
om at administrasjonen starter drøftinger mht utbyggingsavtale med vertskommunene. 

17/14 (07.09.17), Styret tar administrasjonens redegjørelse om prosessen knyttet til reguleringssaken til 
etterretning og uttrykte at de stiller seg bak innsendt reguleringsforslag. 

17/19 (24.10.17), Styret tok administrasjonens redegjørelse til etterretning. 

18/1 (11.01.18),  Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

3.8. Kostnader knyttet til klargjøring av tomt og utvikling 
Eierne har i tidligere generalforsamlinger fått orientering om påløpte kostnader vedr utvikling av eiendommen. 
Dette er kostnader som er rettet mot produksjon av reguleringsplaner, presentasjonsmateriell, juridiske og 
verdimessige avklaringer.  
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Selskapet har i tillegg arbeidet med riving av tidligere driftsbygninger, herunder sanert store mengder 
forurenset bygningsmateriale. Ut over dette er det foretatt miljømessige undersøkelser av tomten, som 
dessverre viste seg å ha betydelig mer forurenset masse enn tidligere antatt. Det er gjennomført store 
masseutskiftinger og området er på det nærmeste klarert som ren. Det er to unntak, hvorav det ene gjelder 
område under virksom avløpsledning og som er GPS-merket for senere sanering, samt et område i fylling som 
planlegges avklart så snart massene skal flyttes.  

Selskapet søkte og fikk innvilget tillatelse til å etablere og drive deponi for sprengsteinmasser fra 
sprengningsarbeidet til NRA IKS. Opprinnelig var det tenkt to sprengningsarbeider, hver på ca 30 000 m3 fast 
masse, dvs 54 000 m3 løsmasser. Første sprengningsarbeid ble iverksatt høsten 2016 og utkjøring fra anlegg 
startet i desember. I påvente av tillatelse fra Fylkesmannen ble hovedvekten av masser kjørt ut av anlegget. 
Imidlertid ble deponiet klar tidlig i februar og det er nå deponert ca 22-25 000 m3 masser. I neste utsprenging 
ser det ut til at NRA kommer til å sprenge ut ca 50 – 55 000 m3 masser; dvs 80 – 88 000 m3 løsmasser. Dersom 
Strandveien 1 Utvikling skal kunne ta vare på disse massene for senere utfylling må deponiet utvides i omfang 
forutsatt samtidig utsprenging.  

Til og med 31.12.17 er det påløpt kostnader pr aktivitet slik:  

 

Tjenesteleverandører Eiendomsutvikling 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt
Advokatfirmaet Haaavind AS 149 150      930 387      133 224      1 212 761     

Akershus Eiendom AS 625 000      625 000         

Aure& Valskaar AS 21 000         21 000            

Bona Mea AS 3 125            3 125               

DataProffen 7 485            7 485               

Dronninga Landskap AS 92 375         331 313      306 500      20 250         750 438         

HRTB AS 6 625           53 281     123 207      456 850      1 077 334  634 800      358 188      2 710 285     

Kluge Advokatfirma DA 60 818         63 225         124 042         

Korr mva 1 325           104 702  106 027         

M8 Design AS 118 625      118 625         

Mageli & Co Avdvokatfirma ANS 29 610     1 172            18 000         9 500            58 282            

MIR. 115 000      115 000         

Ncm Development AS 135 938      28 688         49 000         213 625         

Opak AS 43 750         43 750            

Posten Norge 5 328            5 328               

R3 Entrepenør AS 213 700      213 700         

Realkapital Eiendom AS 81 250         81 250            

Scootr kommunikasjon AS 30 188         30 188            

Skedsmo kommune 7 360        37 225         1 186 438  1 231 023     

Sweco Norge  AS 411 041  2 777 580  2 288 064  3 131 243  2 764 274  1 219 349  12 591 551  

Tor Arne Ulfeng Senioringeniør 1 375            1 375               

Trajan Utvikling AS 33 750     61 875         48 750         65 250         209 625         

Vista Alalyse AS 294 000      285 250      19 250         598 500         

Romerike Blad 31 468         31 468            

Totalt 7 950           639 744  3 099 771  3 046 013  5 048 290  6 051 277  3 210 408  21 103 453  

Pr prosjekt 2016 2017 Totalt
Drift 371 955         371 955         
Masseutskiftning 4 810 449                        4 962 596     9 773 045     
Mellomlagring 608 967                            3 514 480     4 123 447     
Riving 3 558 060                        2 113 499     5 671 559     
Totalt 8 977 476                        10 962 529  19 940 004  
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I forhold til innkjøp fra tjenesteleverandører fordeler disse kostandene seg slik: 

  
Massene som er deponert tilhører NRA IKS. Det er inngått avtale med NRA om at massene kan brukes uten 
kostnader for Strandveien 1 Utvikling AS dersom det gis tillatelse til utfylling i elven. Avtalen gjelder fram til 
31.12.18. Dersom det ikke gis tillatelse ved negativ beslutning om regulering, eller at behandlingen av 
reguleringsplanen ikke er klar innen 31.12.18, kan Strandveien 1 Utvikling AS kreve at NRA skal kjøre bort 
massene til godkjent deponi. I så tilfelle vil Strandveien 1 Utvikling As svare for opplastingskostnadene  
 

Avtaler om innkjøp gjøres hovedsakelig gjennom forenklet tilbudsprosess. Det vises i denne anledning til 
protokoll fra generalforsamling i Strandveien 1 AS 20. juni 2016 hvor det heter:  

Styret orienterte om selskapets forhold til Lov om offentlige anskaffelser og hvordan anskaffelsesprosesser er 
behandlet i prosjektutvikling. 

• Lov om offentlige anskaffelser og hvordan anskaffelsesprosesser er behandlet i prosjektutvikling. 
Selskapet ba i oktober 2014 Skedsmo kommune om bistand ift en avklaring i forhold til selskapets 
status mot Lov om offentlige anskaffelser. Kommunen engasjerte advokatfirma Gille til å utrede 
forholdet, og kommunen meldte tilbake i at man anså selskapet ikke omfattet av Lov om offentlige 
anskaffelser. På bakgrunn av dette har selskapet bestrebet seg til å anskaffe via forenklet konkurranse.  

o Tekniske rådgivere: 
Sweco ble kontrahert under rammeavtale for Nedre Romerike Avløpsselskap vedr 
reguleringen som ble gjort i industritomten i 2008-2010. Vårt arbeide startet samtidig, og 
omfattet samme eiendom. Derfor er det ikke gjennomført konkurranse om dette oppdraget.  

o Arkitekt: 
Det ble gjennomført samtaler/vurdering av Dark Arkitekter (som hadde opprinnelig jobb med 
mulighetsstudie i 2007), Skjeseth og Solvang (som hadde reguleringsjobben for industridelen 
og tegnet første skisse for boligdelen i 2008) og HRTB i forkant av 2011 hvor det ble startet å 
tegne. Gjennom dette valgte selskapet HRTB.  

o Prosjektleder: 
Dag Jørgensen / Addenda Consult AS leder prosjektet i egenskap av daglig leder og etter 
oppdrag fra selskapets styre. 

Videre er det inngått avtaler etter samme prosess med selskapene  

o R3 Entreprenør AS om riving og rensing av miljøforhold 
o Romerike Maskin AS om prosjektering og bygging av deponi. 
o Telemark Technologies AS etter anbefaling fra Sweco, og en av få aktører som kunne levere 

renseanlegg. 
o Akershus Eiendom AS, næringsmegler for omsetning av eiendom 
o Advokatfirma Haavind er valgt etter kompetanse og tidligere samarbeide.  

 

Tjenesteleverandører 2016 2017 Totalt
Dronninga Landskap AS 7 875                                    7 875                        

HRTB AS 24 725                                  24 725                      

Miljødirektoratet 5 700                                    5 700                        

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS 89 881                      89 881                      

Nettservice Hadeland AS 69 198                      69 198                      

R3 Entrepenør AS 8 293 719                            5 811 395                14 105 114             

Rakstad Vedlikeholdsservice 1 425                        1 425                        

Romerike Maskin AS 4 019 842                4 019 842                

SKEDSMO KOMMUNE 82 850                                  82 850                      

Sweco Norge  AS 562 607                               364 952                   927 559                   

Telemark Technologies AS 582 000                   582 000                   

Xylem Wather Solution Norge AS 23 836                      23 836                      

Totalt 8 977 476                            10 962 529             19 940 004             
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3.9. Risiko 
Selskapet har arbeidet med forslaget til eiendomsregulering fra 2008. Planen ble annonsert primo 2014 og 
eierne har vært orientert om dette arbeidet hele tiden. Så tidlig som ved generalforsamlingen i 2008 ble første 
skisser vist. Det har deretter vært en rekke anledninger hvor selskapet har orientert om eiendomsutviklingen. 
Slik selskapet vurderer det i dag er det svært begrenset risiko i forhold til det arbeidet som er utført. Det er 
nedlagt om lag 40 mill. kroner i kostnader, hvor av en ikke uvesentlig del er brukt for å sanere opparbeidet 
forurensning. Om lag 30 mill. kroner var aktivert før overføringen til Strandveien 1 Utvikling skjedde.  

Eiendomsprosjektet er i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet verdivurdert på nytt, og det verifiseres at 
en verdi på 560 mill  kroner, som styret fastsatte som markedsverdi, fortsatt er i tråd med verdivurderers 
oppfatning.  

Konklusjonen er da at eksterne kilder oppfatter at prosjektet kan selges «as is» i dagens marked for 520 – 530 
mill. kroner mer enn kostnaden som er nedlagt i prosjektet. 

 

4. Unitrade 201 i Sør Afrika 
4.1. Historien 
Ivar T Henriksen kjøpte i juni 1998 de første to farmene nær Grahamstown. I perioden 1999 til 2004 ble det 
kjøpt ytterligere 7 farmer. Eierskapet ble samlet i selskapet Unitrade 201 Ltd. Samlet kjøpspris er angitt å være 
ca 9,7 mill Rand. Eiendommen har vært drevet som jaktfarm, dog uten særlig kommersiell aktivitet. I tillegg har 
to av farmene vært jordbruksfarmer for dyrking av for.  

Farmen har vært drevet av Keith Gradwell siden 1998 etter at han solgte farmen Brakfontein til Unitrade 201. 
Selskapet avsluttet ansettelsesavtalen med Gradwell i oktober 2016.  

 

4.2. Dommen 
I Nedre Romerike tingrett og i Borgarting lagmannsrett ble farmen inndratt til inntekt for staten. Imidlertid ble 
det en åpning for at midler kunne tilbakeføres til selskapene i den grad abonnentene ikke hadde mottatt fullt 
oppgjør for sitt tap. «Ivar T. Henriksen dømmes i medhold av straffeloven § 34 første og annet ledd til å tåle 
inndragning av samtlige eiendommer hvor det sør-afrikanske selskapet Unitrade 201 (Pty) Ltd er oppført som 
eier/hjemmelshaver. Eiendommenes samlebetegnelse er "Woodlands" (Portion l of farm Uitkyk no 12, portion l 
of farm Brakfontein no 17, portion l of farm Groenefontein no 22, portion 5 of farm ScheImdrift no 53, portion 
6 of farm ScheImdrift no 53, farm Goodwood no 588, farm Merrydale 14 and Carlisle Bridge). Det inndratte skal 
anvendes til dekning av Nedre Romerike Vannverk AS' og Sentralrenseanlegget RA2 AS' erstatningskrav mot 
Ivar T. Henriksen, jf. straffeloven § 37 d annet ledd. For øvrig skjer inndragningen til fordel for statskassen, jfr. 
straffeloven § 37 d første ledd.» 

Det er altså slik at inntektene fra et salg kan benyttes som dekning av selskapenes erstatningskrav mot 
Henriksen. Slik situasjonen nå er har selskapene innfordret erstatningskravet. Imidlertid er det slik at 
selskapene som kjent har hatt store kostnader til granskning og gjennomføring av undersøkelser og 
opprydding, anslått til 42 mill. kroner.  Dette er redegjort for i generalforsamlinger.  

Det har vært enighet med Økokrim om at det er selskapene som må forestå realisasjon av selskapet i Sør 
Afrika.  

 

4.3. Salg 
Eiendommene har vært gjenstand for salg siden 2010. Allerede i 2008 ble det innhentet verdivurderinger av 
eiendommene, men det var på det tidspunkt uklart hvem som var i posisjon til å selge. Etter forliksavtale i 2010 
overtok selskapene arbeidet med å markedsføre eiendommene for slag i Sør Afrika. Det ble engasjert meglere 
for oppgaven. Med bakgrunn i tidligere verdivurderinger ble salgssummen angitt til 50 mill Rand. Det var flere 
interessenter, men ikke i det verdiintervall selskapene hadde satt.  

I 2013 lyktes det å finne en kjøper som aksepterte salg i rett prisleie. Kontrakt ble skrevet men oppgjør ble ikke 
mottatt. Det har vært forsøk på inndriving men dette har ikke latt seg ikke gjøre.  

I 2015 ble det intensivert arbeide med realisasjon, og i april 2016 det ble solgt 2 farmer (jordbruksfarmene). 
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Det ble inngått kontrakt på de øvrige farmene i november 2016. Totalt ble salgssummen 48 mill Rand. Midlene 
ble frigitt til selskapet 7. mai 2017 etter 6 mnd. garantiperiode.  

 

4.4. Exchange control 
Sør Afrika har strenge regler for utførsel av valuta. Unitrade har søkt tillatelse til utførsel og venter på dette. 
Det er signalisert at denne prosessen kan ta tid. 

 

4.5. Prosessen 
Deler av salgssummen er allerede hentet til Norge og selskapene ved at man har søkt refusjon av de utlegg 
man har foretatt pva Unitrade gjennom årene. Ved å søke refusjon har man i tillegg redusert grunnlaget for 
gevinstbeskatning og beskatning ved likvidasjon av selskapet. Totalt er det sendt refusjonskrav på ca 6,3 mill 
Rand. Motverdien er ca kr. 3,5 mill. Midlene er fakturert og betalt til Nedre Romerike Vannverk AS. Endelig 
fordeling foretas når endelig oppgjør foreligger.  

De norske selskapene er representert ved advokat i Cape Town som har vært med siden 2008. Likeledes har vi 
bistand fra revisor i East London. 

Når exchange control er gitt vil midlene bli overført til Økokrim. Selskapet må da med bakgrunn i dommen 
forhandle med Staten om overføring av midler. Selskapet vil argumentere med at i tillegg til det rene 
erstatningskravet har abonnentene i tillegg hatt følgekostnader som skal heve grunnlaget for tilbakebetaling.  

Når midlene er overført til landet, gjenstår formell deregistrering i Cape Town.  
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Informasjonssak eierstyring og eiers innflytelse Strandveien 1 AS og Strandveien 
Utvikling AS 
 
Rådmannen tilrår formannskapet å fatte følgende vedtak: 
1. Kommunen tar initiativ overfor de andre eierne for å utarbeide en felles eierstrategi innen 1. 

september 2018 med nærmere definering av hvilke rammer selskapet skal jobbe innenfor. 
Noen punkter som bør inngå i arbeidet med en felles eierstrategi er: 
 

 Hvilke krav eierne har til selskapet om skriftlig informasjon fra selskapet for å sikre 
åpenhet og transparens om selskapets virksomhet, jfr kommunenes behov for å 
gjennombygge tilliten etter «vannverksskandalen»  

 Hvilke krav eierne har til selskapet i forhold til disposisjoner som gjøres i 
datterselskapet Strandveien 1 Utvikling AS 

 Hvilket framdriftsbehov eierne har i avviklingen og hvilken rolle kommunene skal i 
ulike faser av utviklingen av eiendommen 

 Hvilken kompetanse eierne mener selskapets samlede ledelse må ha for å realisere 
selskapets formål 

 Om eierne skal bruke eiermakten til å stille andre krav enn å «maksimere 
avkastning» til fond 2 

 
2.  Kommunen ber selskapet utarbeide en felles informasjon til eierne om status i 

oppryddingsarbeidet som kan benyttes til å informere allmennheten 
 
 
Bakgrunnsdokumenter til saken: 
 
Bakgrunnsdokumentene er all orientering gitt fra selskapet på 
generalforsamlingsmøter og andre møter hos de ulike eierkommunene. 
Følgende dokumenter ligger tilgjengelig på kommunens nettsider på følgende adresse: 
https://www.ralingen.kommune.no/interkommunale-selskap.463579.no.html 
 
trykk på dato/tittel i tabellen under for å åpne de enkelte dokumenter. 

080617 Orienteringssak genfors 150902 Hovedrapport NRV og RA 2 - 
ORGINAL 

090115 Presentasjon formannskap 160209 Referat fra regionalt planforum 
090513 Orienteringssak genfors  160421 Valgkomite 
100617 Orienteringssak genfors 160620 Orienteringssak STRV genfors 
110128 Orienteringssak formansskap 
eierkommuner 160620 Protokoll STRV gen sign 

110524 Orienteringssak genfors 160824 Strandveien Presentasjon HUT 
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120631 Orienteringssak genfors 160912 Orienteringssak Sørum STRV 
130514 GF 2013 Saksframlegg sak 13  161124 Rapport Strandveien 1 
130618 Orienteringssak genfors 161130 Presentasjon Planutvalg Rælingen 
131016 Presentasjon Sørum 170601 Orienteringssak Sørum STRV 
140616 Orienteringssak genfors 170629 Orienteringssak STRV genfors 
140619 RA2 Protokoll generalforsamling 170629 STRV Protokoll GF 

141204 Reguleringsplanprosess for Folkemøte 171001 Strandveien 1 AS rapport til KU og 
kommunestyret 

150204 Møte Lørenskog RA2 171010 Presentasjon Planutvalg 
samordningsmøte 

150623 Protokoll Genfors RA2 171019 Strategidokument 
150623 Samlet orientering 230615  
 
 
Saksutredning    
1. Sammendrag 

 
2. Bakgrunn for at saken fremmes  

Kommunen har jobbet med opprydding etter «vannverksskandalen siden høsten 2005. 
Oppryddingen har bestått av aktivitet som ble utløst av granskningen av de tidligere VA-
selskapene, men det har også bestått av aktivitet som er utløst av at selskapene ble 
omstrukturert og det var behov for, og mulighet for, opprydding av forhold som var av mer 
«hensiktsmessig karakter». Oppryddingen har tatt lengre tid enn forventet og det gjenstår 
fortsatt arbeid. Det skyldes i hovedsak 3 forhold: 
 

- Salg av eiendom i Afrika har vist seg å bli en langdryg affære og er fortsatt ikke endelig 
avsluttet. Dette er en direkte følge av de disponeringer som ble avdekket i 
granskningen. Denne aktiviteten ligger i NRV AS  

- De gamle demningsanleggene som ikke er en del av vannforsyningen krever en 
omfattende prosess, blant annet fordi rehabilitering gir store kostnader for 
hjemkommunene. Denne aktiviteten er ikke en følge av granskningen, men mer en 
hensiktsmessig opprydding i anlegg som ikke er del av vannforsyningen lenger. Denne 
aktiviteten ligger i NRV AS 

- Eierne og selskapet har ønsket å realisere verdiene knyttet til «overskuddseiendom» i 
Strandveien som NRV IKS og NRA IKS ikke har behov for i sin drift. Denne aktiviteten 
er heller ikke et resultat av granskningen men mer en valgt strategi for å bidra til at de 
verdiene disse eiendommen representerer skal komme abonnentfellesskapet til gode 
innen rimelig tid. Denne aktiviteten ligger i Strandveien 1 AS og datterselskapet 
Strandveien Utvikling AS 
 

Eierkommunene og selskapene har skapt en forventning om tilbakeføring av store verdier til 
abonnentene knyttet til realisering av eiendom og Strandveien 1 AS har jobbet aktivt med å 
legge til rette for at det kan skje. Selskapet har så langt jobbet mest med et alternativ som også 
innebærer naturinngrep i Nitelva. Selskapets aktivitet inngår i en kompleks historie av 
opprydding etter «vannverksskandalen» og eierkommunene har stort behov for at den 
aktiviteten som selskapet gjøre har høy legitimitet i befolkningen.  
 
Samtidig er Rælingen og Skedsmo kommuner planmyndighet og det er derfor behov for 
ryddighet i forhold til kommunens ulike roller. Kommunene som planmyndighet har behov for 
tillit og legitimitet i befolkningen. Det vil si at befolkningen og andre interesser har tiltro til at alle 
saker får en rettferdig behandling fra planmyndigheten side, også når kommunen selv har 
eierinteresser. 
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Ordfører ønsker saken fremmet for å belyse utfordringene ved eierstyring av Strandveien 1 AS, 
inkludert datterselskapet Strandveien utvikling AS, og vurdere om det er behov for nye grep.  
 
Som en av 6 eiere i selskapet er kommunen avhengig av at øvrige eiere har tilsvarende behov. 
Sakens konklusjoner vil derfor være et grunnlag for å ta initiativ overfor øvrige eierne for å få til 
en felles eierstrategi som eventuelt definerer tydeligere rammer fra eierne for hvordan 
selskapet skal drives. 
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
Formannskapet behandler årlig innkalling til generalforsamlinger i selskapet. I innkalling blir 
kun de saker det er formelle lovkrav om at skal behandles lagt inn. I tillegg gir selskapet, ved 
daglig leder, informasjon om prosjektets utvikling og selskapets situasjon som 
orienteringssaker direkte til eiernes representanter på generalforsamlingen. Disse 
orienteringene er ikke lagt frem for hverken eierkommunenes administrasjon eller formannskap 
i forkant.   
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 
 

4. Sakens innhold  
Strandveien 1 AS er i dag restene av det tidligere renseanlegget RA-2. Det som gjenstår i dag 
er eiendommen beliggende i Strandveien 1, delvis i Skedsmo og delvis i Rælingen kommune. 
Selskapets formål nå er utvikling av eiendommen for å realisere verdier til eierkommunens 
innbyggere.  
 
RA-2 overtok eiendommene i Strandveien 1 i 1965. Arealene skulle benyttes til etablering av 
renseanlegg. Siden da er arealet kraftig utvidet som følge av utfyllinger i Nitelva fra 1970.  
 
I 2005 startet granskningen i vannverkssaken og i desember 2007 ble det vedtatt å ta 
produksjonen ut i et nytt selskap, NRA IKS. Selskapsformen IKS ble valgt på det nye 
produksjonsselskapet.  
 
Fra 01.01.2008 foregikk all tjenesteproduksjon i NRA IKS og det gamle selskapet endret formål 
til: 

Selskapet har ikke erverv til formål. Selskapet skal stå for oppryddingen og avviklingen 
av den tidligere virksomheten i selskapet. 

 
De nyetablerte vann og avløpsselskapene overtok de eiendommer og driftsmidler de hadde 
behov for. Hverken NRV IKS eller NRA IKS hadde behov for så store eiendommer som 
selskapet var i besittelse av, så Strandveien ble igjen i RA-2.  
 
Dag Jørgensen i Addenda Consult AS ble innleid som daglig leder av selskapet. Han startet 
oppryddingen i både RA-2 og NRV AS (det tidligere vannverket). Dette innebar salg av en 
mengde eiendeler og etter hvert begynte selskapet å se på mulighetene for å utvikle 
eiendommen på Berger og i Strandveien 1. Eiendommen på Berger ble regulert og solgt først. 
Deretter startet arbeidet med å regulere eiendommen i Strandveien. Generalforsamlingen fattet 
19. juni 2014 følgende vedtak: 

 
Styret arbeider videre for å organisere det fusjonerte selskapet på mest 
hensiktsmessig måte, med målsetting å realisere best uttelling for Fond 2. 

 
Formell reguleringsprosess startet i 2014 og innleid daglig leder ble også engasjert som 
prosjektleder. Samtidig byttet selskapet navn til Strandveien 1 AS.  
 
Årsregnskapene viste etter hvert store kostnader i forbindelse med honorarer til innleid daglig 
leder og prosjektleder, og ordfører i Rælingen stilte spørsmål ved blant annet avtale og lønn til 
daglig leder samt styrets behov for kompetanse nå som selskapet hadde endret virksomheten. 
Dette førte til at det ble opprettet en valgkomité og hele styret ble byttet og utvidet til seks 
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medlemmer. Nytt styre gjennomgikk avtale med innleid daglig leder og forhandlet ned 
timeprisen, men avtalen ble opprettholdt uten avtalt sluttdato. 
 
På generalforsamlingen i juni 2017 orienterte selskapet om etablering av datterselskapet 
Strandveien 1 AS. Orienteringen var ikke vedlagt innkallingen, men var en orienteringssak. 
Rådmennene i eierkommunene ble orientert i eget møte. Bakgrunnen for etableringen er at de 
ved å overføre eiendommen til dagens markedsverdi til datterselskap vil spare eierne for 
skattebelastning på verdiøkningen frem til i dag. Verdien er satt til 560 mill i dag og 
eierkommunene sparer ca 120 mill i skatt. Skattetilpasningen er forhåndsgodkjent av 
skattemyndighetene og i tråd med generalforsamlingens vedtak om å realisere best uttelling for 
eierkommunenes innbyggere. Datterselskapet er skattepliktig med eiendomsutvikling som 
formål og vil måtte skatte av realisert gevinst fratrukket kostnader til utvikling og 
inngangsverdien på 560 mill. 
 
Strandveien 1 AS avholder generalforsamling 14. mai 2018. Styret informerer om driften i 
morselskapet og til dels i datterselskapet, men informasjon om økonomien i datterselskapet 
begrenser seg til en note med informasjon om det er et underskudd på 2,3 mill.  
 
 

5. Rådmannens vurdering 
Rådmannens oppgave er å sikre grundig saksbehandling i administrasjonen, som kan gi 
politikerne gode beslutningsgrunnlag. Dette er grunnleggende for god eierstyring. 
Kommunestyret har vedtatt en eiermelding som beskriver hvordan eierstyring skal drives i vår 
kommune. Denne inneholder ni grunnleggende punkter som definerer prinsippene vi skal følge 
opp våre selskaper etter. 
 

 Riktig selskapsform  
 Samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling. 
 Åpenhet og meroffentlighet skal praktiseres så langt det er mulig. 
 Kommunen fremmer sine eierinteresser gjennom generalforsamling 
 Eier skal gi klare mål for selskapets utvikling og drift. Styret er ansvarlig for 

gjennomføring 
 Kommunale prinsipper er førende for driften 
 Styret forventes å ha oversikt og føre kontroll med driften 
 Styret skal se til at selskapet utarbeider og følger opp etiske retningslinjer. 
 Styret i alle selskap forventes å integrere samfunnsansvar i forretningsdriften. 

 
Disse punktene reiser noen spørsmål om selskapet gir administrasjonen god nok informasjon 
til å utføre en forsvarlig saksutredning. Er det for eksempel valgt riktig eierform. Aksjeloven 
setter av naturlige årsaker, siden selskapene ofte er i konkurranse, et rimelig begrenset krav til 
informasjonen som skal inngå i årsregnskap og –beretning. Dette begrenser derfor den 
skriftlige informasjonen til eierne også. Mye informasjon blir gitt muntlig direkte til 
generalforsamlingen og det gir ingen mulighet for saksutredning av fagpersoner i 
administrasjonen.  
 
Dette tar oss videre til det tredje punktet i listen – Åpenhet. Det er riktig at selskapet er i en 
bransje der ikke alt bør være offentlig informasjon av konkurransehensyn. Dette bør likevel ikke 
hindre selskapet i å praktisere et mye bredere informasjonsnivå en lovkravet til sine eiere. Den 
informasjonen som orienteres muntlig på generalforsamling må også distribueres skriftlig til 
eiere sammen med innkallingen, men det må klart fremgå hvis noe skal unntas offentlighet av 
konkurransehensyn.  
 
Det fjerde punktet på listen – Kommunen fremmer sine eierinteresser gjennom 
generalforsamlingen. Styret i Strandveien 1 AS er generalforsamling i datterselskapet 
Strandveien Utvikling AS. Generalforsamling i datterselskapet avholdes uten at innkallingen 
med sakspapirer blir distribuert til eierkommunene eller generalforsamlingsrepresentantene i 
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morselskapet. Dette er i strid med eiermeldingsprinsippet og gjør det umulig å utføre hverken 
saksbehandling eller politisk beslutning av generalforsamlingssaker i datterselskapet.   
 
Punkt fem sier at eierne skal gi klare mål og at styret er ansvarlig for gjennomføringen. Eierne 
vedtok på generalforsamlingen at målsetningen er å realisere størst mulig gevinst, og dette 
målet uttrykkes som ledende fra selskapets side. For øvrig har Romerike Revisjon IKS 
gjennomført selskapskontroll i 2017 og konkluderte med at selskapet driftes innenfor rammer 
gitt av eierkommunene.  
 
Videre sier prinsippene at kommunale prinsipper skal være førende for driften. Når driften er 
flyttet ut i et datterselskap som ikke rapporterer til eierkommunene er det umulig å føre noe 
tilsyn med dette. Det samme gjelder de tre siste prinsippene og styrets oversikt, etiske 
retningslinjer og samfunnsansvar.  
 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
Det er viktig for innbyggerne at kommunen opptrer redelig og forutsigbart slik at det skaper 
tiltro til at kommunen forvalter innbyggernes interesser til det beste for fellesskapet. Det skaper 
trygghet for kommunens innbyggere når kommunen «er til å stole på». Det krever åpenhet og 
at beslutningen kommunen gjør kan begrunnes og stå seg i offentligheten. Det bidrar samtidig 
til kommunens legitimitet som forvalter av innbyggernes interesser. 
 
I denne saken kan det bety:  
 

- At kommunen er påpasselig med at selskapets disposisjoner kan begrunnes og tåler 
offentligheten lys 

- At opprettelse av et datterselskap ikke innebærer at de reelle disposisjonene foretas 
uten at kommunen har innflytelse 

- At kommunen bidrar til å holde befolkningen orientert om helheten og enkeltdeler av 
oppryddingsarbeidet, helt til det er ferdig 

- At kommunen opptrer på samme måte som planmyndighet når et kommunalt eid 
selskap er planmyndighet som om det var en privat utbygger 

 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
Utvikling av eiendommen Strandveien 1 er et prosjekt der ulike perspektiver vil stå mot 
hverandre.  
 
På den positive miljøsiden vil en fortetting i gang/sykkelavstand fra Lillestrøm stasjon være i 
tråd med regional plan for areal og transport og bidra til økt kollektivandel i regionen. Videre vil 
en høy utnyttelse av området øke tilbakeføringen til abonnentfellesskapet og dermed bidra til å 
styrket finansiering av de miljøtiltak som gjøres gjennom investering i VA-nettet til kommunene. 
På den andre siden vil en høy utnyttelse sannsynligvis gå på bekostning av naturverdier i 
vassdraget. Det vil selvsagt også være mange andre miljø- og klimaaspekter ved utbyggingen. 
 
Det er kommunen som planmyndighet som vanligvis gjør avveiningene mellom disse 
hensynene og andre samfunnshensyn i plansaker der private utbyggere står bak utvikling av 
områder. I dette tilfellet her kan kommunene også bruke sin eiermakt til å fremheve eller tone 
ned miljø- og klimahensynene. Så langt har eierne ikke gitt selskapet føringer eller 
ambisjonsnivå i denne saken. Det vil si at eierkommunene så langt har lagt vekt på maksimere 
den økonomiske verdien av eiendommen for å tilbakeføre mest mulig til abonnentfelleskapene 
innenfor VA.  
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
Tomta i Strandveien representerer en betydelig økonomisk verdi. Det representerer også en 
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betydelig verdi i form av å være et sentralt beliggende område som er en «arealreserve». Det 
vil si at området sannsynligvis har en langsiktig høy verdi, selv om det ikke utnyttes nå, men en 
gang i framtida. Siden disse verdiene skal tilbake til abonnentfellesskapet er tidsperspektivet i 
forhold til når verdiene realiseres ikke helt uvesentlig. De verdiene som realiseres i dag vil 
kunne få positiv betydning for dagens innbyggere og innbyggerne i tiår framover. Dersom 
realiseringen gjøres om 10-20 år vil dagens innbyggere «gå glipp av» den positive betydningen 
dette kan få.  
 
Eiendommens verdi er avhengig av utnyttelsen og de rammene eiere og planmyndighet setter 
for utnyttelsen. Så langt har selskapet jobbet med å øke verdien gjennom å maksimere 
utnyttelsesgraden.  
 
Hvordan selskapet styres og forvaltes har også betydning for hvilke verdier som tilbakeføres. 
Eksempelvis er etablering av Strandveien 1 Utvikling AS et grep som bidrar til å ha en beregnet 
gevinst for abonnentfelleskapet på 120 mill kroner gitt dagens verdifastsettelse av tomta. 
Kostnadsnivå i utvikling, det vil si hvor store kostnader selskapet pådrar seg for å maksimere 
gevinsten er en annen faktor som har betydning for det endelige resultatet.  
 
Kommunen har liten erfaring med eiendomsutvikling i egenregi, og vi har ikke stilt spesifikke 
krav til styret knyttet til kostnadsnivået i selskapet.  Selskapet jobber så langt på bakgrunn av å 
maksimere tomtas verdi. Eierne har også lite skriftlig informasjon om selskapets kostnader. 
Kommunen har bedt om orienteringer i generalformalingen og det er gitt underveis. 
 
 
 
 
 
  
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
I eierstyringen vil det  være en avveining mellom hvor stramme rammebetingelser selskapet 
skal få, kontra frihet selskapet trenger for å kunne drive på en fornuftig måte. Strandveien 1 AS 
driver virksomhet som kommunen normalt selv ikke driver, og som ikke er kommunens 
kjernevirksomhet. Det tilsier at selskapet bør ha betydelig handlefrihet. Valg av aksjeselskap 
som selskapsform egner seg i utgangspunktet for en slik virksomhet når selskapet skal opptre i 
et marke. 
 
På den annen side er selskapets virksomhet en svært viktig del av eiernes arbeid for å 
gjenopprette tilliten etter «vannverksskandalen». Åpenhet og offentlighet må ansees som et 
viktig grep for å gjenopprette tilliten. Et aksjeselskap har normalt mindre krav til offentlighet enn 
kommunen og kommunens interkommunale selskaper har. Dette tilsier at med aksjeselskap 
som selskapsform er det nødvendig for kommunene å stille krav til selskapet om utvidet 
offentlighet i forhold til lovens minimumskrav. 
 
Rådmannen mener det ikke er riktig å endre selskapsformen nå, siden datterselskapet nå 
driver forretningvirksomhet og er skattepliktig. 
 
 

6. Oppsummering og konklusjon 
Den vedlagte dokumentasjonen på behandlinger og orienteringer samt nylig gjennomgått 
forvaltningsrevisjon viser at selskapet er under styring av eierne og at de holder seg innenfor 
de rammer som er gitt. Når det gjelder forvaltningen av eiendommen i strandveien er imidlertid 
selskapets ramme gitt av kommunene svært vide.  
 
Rådmannen mener at det er behov for å utarbeide informasjon om gjenstående 
oppryddingsarbeid som formidles til kommunens innbyggere, for å bidra til større åpenhet og 
tillitsbygging i sakens anledning. 
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Rådmannen mener at det er gode grunner til at eierne bør stille noe tydeligere krav til 
selskapet for å kunne ivareta våre overordnede hensyn. Rådmannen mener eierkommunene 
bør stille krav til selskapet om mer skriftlighet og åpenhet og etablere systemer for informasjon 
om, og saksbehandling av morselskap og datterselskapet.  
 
Etableringen av datter er gjort på grunn av skattetilpasning og hensikten er ikke å forringe 
eiernes innflytelse. Innkallingen til årets generalforsamling i morselskapet forsterker behovet for 
å sikre at selskapet bidrar med mer skriftlighet i informasjonen om selskapet.  
 
Rådmannen mener kommunen bør ta initiativ overfor de andre eierne for å utarbeide en felles 
eierstrategi med nærmere definering av hvilke rammer selskapet skal jobbe innenfor. Noen 
punkter som bør inngå i arbeidet med en felles eierstrategi er: 
 

 Hvilke krav eierne har til selskapet om skriftlig informasjon fra selskapet for å sikre 
åpenhet og transparens om selskapets virksomhet, jfr kommunenes behov for å 
gjennombygge tilliten etter «vannverksskandalen»  

 Hvilke krav eierne har til selskapet i forhold til disposisjoner som gjøres i 
datterselskapet Strandveien 1 Utvikling AS 

 Hvilket framdriftsbehov eierne har i avviklingen og hvilken rolle kommunene skal i ulike 
faser av utviklingen av eiendommen 

 Hvilken kompetanse eierne mener selskapets samlede ledelse må ha for å realisere 
selskapets formål 

 Om eierne skal bruke eiermakten til å stille andre krav enn å «maksimere avkastning» 
til fond 2 

 
 
Rælingen, 06.04.2018 
 
 
Eivind Glemmestad 
rådmann 
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Arkivsak-dok. 15/00189-23 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Rælingen kontrollutvalg 12.06.2018 

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN OM UTVIKLINGEN AV
LONGSDALEN BOLIGER 

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

Vedlegg:  
Notat- vedrørende status og utvikling av prosjektkostnader i prosjektet «Longsdalen 
boliger» 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt om en orientering fra rådmannen om status på utviklingen 
av Longsdalen boliger. Kontrollutvalget ønsker å få vite om fremtidsutviklingen av 
Longsdalen boliger, herunder prosjektkostnader.  

Sak 21/18
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RÆLINGEN KOMMUNE 
Eiendomsenheten 

 
 
 
 

Notat 
 

Dato: 28.05.2018 
Saksnr./arkivkode:2018/7-15/216 

 
 

 
 
 
 
Notat vedrørende status og utviklingen av prosjektkostnader i prosjektet "Lognsdalen 
boliger" 
 
 
Sammendrag 
I oppfølgingen av helse og omsorgsplanen ba kommunestyret, i sak 12/2618, rådmannen om 
å legge fram en sak om etablering av rusboliger. På bakgrunn av dette ble det igangsatt 
arbeid med å avklare funksjonsbehov, plassering og dimensjonering av en ny bolig. 
 
Kommunestyret har behandlet saken i to forskjellige anledninger, PS 38/15 og PS 16/80. I 
første behandling ble det vedtatt gjennomføring av prosjektet under forutsetning av støtte fra 
husbanken. Det ble så avklart at Husbanken ikke ville støtte prosjektet, hvorpå saken ble 
behandlet på nytt i kommunestyret. I PS 16/80 ble det så besluttet å gjennomføre prosjektet 
uten støtte fra Husbanken.   Endelige prosjektkostnad på 40 millioner kroner eks mva, ble 
vedtatt i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet 2018-2021. 
 
Vi er nå godt i gang med gjennomføringsfasen på prosjektet. Oppstart byggeplass ble 
påbegynt etter årsskiftet. På grunn av en vinter med mye snø kom entreprenør litt sent i gang. 
Den lille forsinkelsen i starten av prosjektet er nå hentet inn og vi gjennomfører prosjektet etter 
planlagt fremdriftsplan og ferdigstillelse av prosjektet i Q4, 2018.  Det er fortsatt flere 
usikkerhetsmomenter som må håndteres, og som kan ha signifikant innvirkning på 
totalkostnaden på prosjektet, men slik prosjektleder vurderer status pr ultimo mai 2018, så 
styrer vi etter å lande prosjektet innenfor planlagt totalbudsjett. 
 
 
 
Tidslinje 
 
2012 2013 2015 2016 2017 2018
Sak om etablering av 
boliger for 
rusmiddelavhengige

Arbeidsgruppe 
gjennomfører kartlegging 
av behov som grunnlag 
for konseptutforing

Vedtak i PS 38/15 om å sette i 
gang bygging basert på en 
kostandsramme på 25 mill inkl 
mva, og under forutsetning om 
husbankstøtte

Avslag på husbanksøknad Økning av prosjektets 
budsjett ifm HP 2018-2021, 
til 40 mill eks mva.

Oppføring av bygg

Etablering av fylling Vedtak i PS 16/80 om 
bygging uten husbankstøtte, 
kostnadsramme oppjustert 
til 26 mill eks mva

Inngåelse av kontrakt med 
entreprenør

Prosjekt antatt 
ferdigstilt 
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Bakgrunn for prosjektet 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-7 Boliger til vanskeligstilte, sier at 
kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 
interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og 
vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre 
årsaker. Denne bestemmelsen innebærer langt på vei de samme rettigheter og forpliktelser 
som §15 i Lov om sosiale tjenester i NAV. I tillegg fastslår bestemmelsen kommunens plikt til 
å tilby tilpassede boliger, med de nødvendige tjenester, til personer som av ulike årsaker har 
behov. 
 
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) skal bidra til en forbedret, forsterket, 
tverrsektoriell og samordnet innsats overfor grupper som står i fare for eller er i ferd med å 
utvikle eller har lettere/moderate rusproblemer og for personer med alvorlig rusavhengighet, 
samt deres pårørende. 
 
Helse og omsorgsplanen for Rælingen kommune for 2016-2020 beskriver at en økende del av 
befolkningen som har utfordringer innenfor områdene psykisk helse og rus, med 
bistandsbehov av ulik grad. Kommunen må i større grad enn tidligere håndtere alvorlige 
lidelser knyttet til suicidalfare og voldsfare. Dette gjelder også helhetlig oppfølging av personer 
med alvorlige psykiske lidelser eller rusproblematikk. Det er særdeles utfordrende å skaffe 
egnede boliger til målgruppen og sikre tett nok oppfølging. Kommunene skal ivareta en større 
del av de samlede oppgavene også på dette området i årene fremover, men per i dag er det 
for uklart hva som forventes av kommunene og det er behov for å tydeliggjøre 
ansvarsfordelingen. 
 
Utviklingen av prosjektet 
I oppfølgingen av helse og omsorgsplanen fattet kommunestyret i sak 12/2618, 12 des 2012 
vedtak som bl.a omtalte at »Kommunestyret ber rådmannen legge frem revidert rusplan innen 
juni 2013. I planarbeidet skal behovet for bemannede boliger vurderes ut fra dagens behov. 
Det nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe med mandat å utarbeide en funksjonsplan for 
tilrettelagte boliger for rusbrukere med manglende boevne. Gruppen skal også vurdere 
aktuelle tomter for plassering av boligen. Ut fra en akutt boligsituasjon for flere brukere ber 
kommunestyret om at Rådmannen legger fram en sak om etablering av rusboliger høsten 
2013» 
 
Som oppfølging av dette vedtak ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av medarbeidere 
fra enhet for hjemmebaserte tjenester, boligforvaltningen, NAV, og rådmannskontoret har etter 
mandat fra rådmannsgruppen jobbet med å definere krav til boliger for rusmiddelavhengige. 
Arbeidsgruppen fikk også med brukerrepresentant for å sikre brukermedvirkning i prosjektet 
videre. Basert på arbeidsgruppens rapport ble det laget tre alternative skisser for etablering av 
boliger i Lognsdalen. Disse tre alternativer ble så vurdert og behandlet i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av sak 38/15 fra 29. april 2015;  
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å etablere nybygg av 8 boenheter til rusmiddelavhengige 
med 
personalbase, lokalisert sør for psykiatriboliger Norumlia, alternativ C. Rådmannen bes 
vurdere om personalbygget/velferdsbygget kan bygges separat. 

2. Det bevilges 25 mill. kroner inklusiv mva til gjennomføring av prosjektet. 
3. Vedtaket forutsetter at byggene tilfredsstiller husbankfinansiering med inntil 45% av 

anleggskostnadene.  
4. Det legges til grunn at resterende finansiering gjøres ved låneopptak. 
5. Etablering av boligene innebærer økte husleieinntekter og økte driftsutgifter til renter, 

avdrag og bemanning av personalbase. Dette innarbeides i Handlingsprogram 2016-
2019. 
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Skissene vedtatt i april 2015 ble så videre prosjektert, og det foregikk en kontinuerlig dialog 
med husbanken. Underveis ga husbanken signaler om at samlokalisering av 8 nye boenheter 
med de eksisterende 9 i Norumlia var en utfordring. Husbanken ga i juni 2016 tilbakemelding 
om at de ikke kunne gi støtte til nye boliger plassert i Lognsdalen fordi det er en 
samlokalisering med uheldig blanding av brukergrupper. I tillegg vurderte Husbanken at det 
totale antallet samlokaliserte boliger for disse to målgruppene ble for stort (åtte + ni), og at 
dette kan virke stigmatiserende. 
 
På bakgrunn av husbankens avslag gjorde rådmannen følgende vurdering:  
 
«Boliger for denne målgruppen er et tilbud som mangler i Rælingen kommune og planlegging 
og klargjøring av tomt har tatt lang tid. Dersom boligene skal planlegges på nytt et annet sted 
er det risiko for at byggingen vil trekke ytterligere ut i tid. En ytterligere utsettelse bør derfor 
begrunnes med at kommunen mener at tilbudet vil bli vesentlig bedre dersom det lokaliseres 
et annet sted. Det er i konseptfasen gjort en grundig tverrfaglig vurdering av plassering av 
boligene. For de kriteriene som ble satt for nye boliger var det helt tydelig at Lognsdalen var 
det beste lokaliseringsalternativet. 
Kommunens faglige vurdering er at boligene vil kunne fungere som atskilte bokompleks, men 
med vesentlige driftsmessige fordeler knyttet til bemanning. 
Det er også vesentlige økonomiske fordeler ved å kunne organisere bemanningen, spesielt 
bakvakter og nattevakter i en base. 
Rådmannen har vurdert fordelene og ulempene ved å etablere disse boligene i umiddelbar 
nærhet til dagens boliger i Norumlia. Rådmannen mener døgnkontinuerlig bemanning av 
boligene er en vesentlig faktor i saken. Den aktuelle brukergruppen vil være i behov av 
omfattende tjenester. Dette fordrer tett oppfølging fra personalet gjennom hele døgnet. Når 
beboerne i disse boligene følges opp gjennom hele døgnet av kommunens tjenesteytere, vil 
brukernes behov bli bedre ivaretatt, og tiltak kan igangsettes hurtigere. Rådmannen vurderer 
det slik at døgnkontinuerlig bemanning i tilknytning til både eksisterende Norumlia og nye 
boliger vil kompensere for eventuelle negative virkninger av samlokalisering av rus og 
psykiatri. Med forutsetning om en god bemanningsbase mener rådmannen at denne 
lokaliseringen er en god strategi for Rælingen. 
Rådmannen har vurdert de samlede årlige kostnader for driftsbudsjettet av å fortsette som 
planlagt eller bygge disse boligene et annet sted i kommunen. Kostnad for kommunen ved å 
etablere boligene i Lognsdalen er estimert til en årlig kostnad på 9.350.000,- kr for å betjene 
lån, drift og bemanning av bygget. Herav utgjør årlig ekstrakostnad for å kompensere for 
manglende tilskudd fra husbanken 300 000 kroner. Etablering annet sted vil kunne utløse 
husbankstøtte, men da vil det måtte etableres to personalbaser. Dette estimeres til en årlig 
kostnad på 16.050.000,- kr. Selv om det skulle vise seg at bemanningen kan løses noe 
enklere enn forutsatt i vår vurdering er avstanden mellom disse to alternativene så stor at det 
er usannsynlig at bygging av boligene et annet sted vil være økonomisk lønnsomt, selv om det 
da tilstås tilskudd fra Husbanken. 
 
Rådmannen mener at kommunen bør bygge disse boligene som forutsatt på tross av at 
Husbanken har avslått søknad om tilskudd.» 
  



21/18 Orientering fra rådmannen om utviklingen av Longsdalen boliger - 15/00189-23 Orientering fra rådmannen om utviklingen av Longsdalen boliger : Notat vedrørende status og utviklingen av prosjektkostnader i prosjektet  Lognsdalen boliger_

Rælingen kommune - notat Side 4 av 4 

 
I vedtaket fra 29.04.2015 ville man at det skulle vurderes om det kunne være mulig å etablere 
en personalbase helt separat fra bygget med boenheter. I drøftingen av dette forslag kom 
rådmannen frem til at det ville påløpe uhensiktsmessige kostnader, knyttet til de 
bygningsmessige løsningen, ved en slik løsning. I tillegg hadde den regulerte tomten 
begrenset areal og rommet ikke nok areal til å kunne inneholde en separat personalbase uten 
at man omregulerte tomten. Dette ville ført til utsatt fremdrift og økte kostnader.  
 
Kommunestyret fattet så i sak KST 16/80 - 19.10.2016 følgende vedtak: 

1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre byggeprosjekt for bolig for 
rusmiddelavhengige uten tilskudd fra husbanken, innenfor en kostnadsramme på 26 
mkr eksl. mva. 

2. Vedtaket innebærer økte kostander på 15 mkr i 2017, dette finansieres ved økt 
låneopptak 

3. Etablering av boligene vil innebære økte husleieinntekter og økte driftsutgifter til renter, 
avdrag og bemanning av personalbase. Dette innarbeides i Handlingsprogram 2017 – 
2020. 

 
I den videre prosjektutviklingen og kalkuleringen av prosjektet, gjennomført fra høst 2016 og 
frem til høst 2017, ble det avklart at de tidligere kostnadsestimatene var for lave. Budsjettet for 
prosjektet ble derfor oppjustert og behandlet i forbindelse med handlingsprogrammet 2018-
2021, slik at revidert kostnad i gjeldende handlingsprogram er 40 millioner kroner eks mva.  
Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak at kostnaden for å etablere fyllingen viste seg å bli 
større enn antatt, i tillegg til at arealet økte som følge av økte virksomhetsbehov.   
Basert på denne vedtatte økonomiske ramme er prosjektet implementert, og følgende mandat 
er utarbeidet for prosjektleder: 
Prosjektleders mandat for gjennomføringsfasen er begrenset oppad til 40 000 000,- eks.mva. 

Budsjettet for gjennomføringsfasen fordeler seg slik: 

Gebyrer kr 420 000 
Utstyr og innredning kr 1 200 000 
Utomhus kr 2 500 000 
Entreprise bygg kr 24 500 000 
Entreprise omlegge VA kr 1 100 000 
Prosjektledelse kr 2 800 000 
Andre kostnader kr 600 000 
Totalt kr 33 120 000 

Prosjektleder skal uten ugrunnet opphold varsle styringsgruppen hvis økonomiske prognoser 
viser at prosjektet kommer til å gå utenfor sitt mandat.  

Etter en anbudskonkurranse ble det signert kontrakt med totalentreprenør 10. november 2017. 
Kontrakten med entreprenøren har en verdi på kr. 19.450.000 forutsetter en ferdigstillelse av 
prosjektet under siste kvartal 2018. Det vurderes i dag at det er realistisk at denne tidsplan 
kan overholdes.   
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Økonomisk prognose knyttet til gjennomføringen 
Vi er nå godt i gang med gjennomføringsfasen på prosjektet. Oppstart byggeplass ble 
påbegynt etter årsskiftet. På grunn av en vinter med mye snø kom entreprenør litt sent i gang. 
Den lille forsinkelsen i starten av prosjektet er nå hentet inn og vi gjennomfører prosjektet etter 
planlagt fremdriftsplan og ferdigstillelse av prosjektet i Q4, 2018. 
Prosjektledelsen jobber hardt for å holde seg innenfor de rammene som er vedtatt. Våre 
prognoser i ultimo mai 2018 er følgende. 
 

Aktivitet Budsjett Prognose 
Gebyrer kr 420 000 kr 400 000 
Utstyr og innredning kr 1 200 000 kr 1 200 000 
Utomhus kr 2 500 000 kr 2 500 000 
Entreprise bygg kr 24 500 000 kr 24 000 000 
Entreprise omlegge VA kr 1 100 000 kr 1 100 000 
Prosjektledelse kr 2 800 000 kr 2 800 000 
Andre kostnader kr 600 000 kr 600 000 
Totalt kr 33 120 000 kr 32 600 000 

 
Prosjektleders vurdering inkludert usikkerhet og risiko 
Prosjekt-/byggeledelsen har hatt og har fortsatt utfordringer med at tomten er litt liten (små 
marginer), det er en bratt skråning ifm. fylling og graving inn i eksisterende skråning. Andre 
utfordringer i prosjektet er å lykkes med strenge passivhuskrav (som har vist seg særlig 
krevende i forbindelse med små prosjekter), tiltransport av velferdsteknologi (alarmsystemer 
mm), samt kommunens innkjøp av et nytt toppsystem/SD-anlegg fra Siemens i januar 2018, 
som skal tilpasses inn i prosjektet. Ovennevnte er ikke beskrevet i opprinnelig 
kravspesifikasjon og vi bruker mye energi på å få på plass alle detaljer ifm dette. 
Det brukes også mye kompetanse på tilpassing mellom nytt og eksisterende bygg i 
Lognsdalen. Vi tenker her først og fremst på alt det tekniske som skal på plass. Eksempler er 
fiberteknologi, trådløse nett, brannvarsling, videoovervåking, låsesystemer, velferdsteknologi, 
IKT, TV mm. Prosjektledelsen mener de har greid å skape en god samarbeidsånd i prosjektet 
(mellom entreprenøren inkl. underentreprenører) og har gode prosesser på alt som skal 
gjennomføres. Det er også en meget god samarbeidsånd mellom de ansatte/beboere og 
entreprenør/ prosjektledelse. HMS har stort fokus i gjennomføringsfasen. 
Vi er inne i en fase av prosjektet hvor vi jobber med å få på plass alle kostnader. Vi jobber 
etter et kost/nytte prinsipp hele veien i prosjektet, og slik prosjektledelsen kan bedømme 
kostnadene pr ultimo mai 2018, så styrer vi etter å «lande» innenfor planlagt totalbudsjett. 
Vi har en totalentreprise kontrakt med entreprenøren på kr. 19.425.000,- eks mva datert 
10.11.2017. Vi har pr dato i overkant av 30 endringsordre i prosjektet (flest ønsker/tilpasninger 
fra byggherre) med en foreløpig kostnadsramme på ca 2 mill kroner eks. mva. Vi har flere 
utfordringer som skal løses fremover, starter med utomhusplanleggingen i disse dager men 
styrer og prioriterer hardt for å holde oss innenfor vedtatte budsjettrammer.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Per Hellevik Carlsson 
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Arkivsak-dok. 15/00188-19 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Rælingen kontrollutvalg  12.06.2018 

REVIDERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017 - 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre med revisjon av planen i henhold til 
diskusjonen i møtet. 

Vedlegg: 
1. Enkel risiko- og vesentlighetsvurdering, notat fra sekretariatet 05.06.2018
2. Revidering av plan for forvaltningsrevisjon – revisors generelle innspill, notat fra

Romerike Revisjon 19.4.2018
3. Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Planen er vedtatt av kommunestyret som har delegert til
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

Det kan skje endringer som gjør at risiko- og vesentlighetsvurderingen er en annen 
enn i starten på valgperioden. Det kan også oppstå situasjoner som gjør at utvalget
ønsker en forvaltningsrevisjon av et annet område enn de som er tatt inn i planen. 
Kontrollutvalget har derfor besluttet å gjennomføre en revidering av planen halvveis
ut i perioden.    

Kontrollutvalget identifiserte følgende områder i Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 
2020 som er aktuelle for forvaltningsrevisjon ut perioden: 

Tema Prioritet 

Sykefravær Høy prioritert Utført 

legevakttjenesten Høy prioritert Utført 

Eiendomsforvaltning Høy prioritert 

Mobbing, trivsel i skole og barnehage Høy prioritert 

Utbyggingsservice Middels prioritert 

skoleresultater Middels prioritert 

Sak 22/18
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Strategisk kompetanse og kapasitet i ledelsen Middels prioritert  

Samhandlingsreformen Lav prioritet  
Service, tilgjengelighet og informasjon Lav prioritet  
Barnevern Lav prioritet Utført – (annet tema) 

 
Sekretariatet har foretatt en enkel risikovurdering av disse prosjektene (vedlegg 1).  
 
Rælingen kommune 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 augustmøtet. 
 
Kontrollutvalget har ikke gjort noen bestilling til revisjonen på neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rælingen har timer til gode slik at utvalget kan vurdere 
å gå i en bestillingsdialog med revisjonen om neste forvaltningsrevisjon nå. 
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Skjema over enkel risiko og vesentlighetsvurdering for Rælingen kommune 

Område Årsak til valg av 
område 

Enkel risiko og 
vesentlighetsvurdering 

Eiendomsforvaltning En mulig innfallsvinkel 
kan være å undersøke 

om kommunen har 
tilfredsstillende mål og 

planer for vedlikehold 
av formålsbyggene. Det 
kan videre sees på om 

tilstanden til 
formålbyggene er 

tilfredsstillende kartlagt 
og om denne 

kartleggingen legges til 
grunn i saker om 
vedlikehold som legges 

frem for de folkevalgte. 
 

Risikoen består i at 
bygningene forfaller og at 

et må bygges nytt. 

Eidsvoll har gjennomført FR på dette: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/vedlegg_til_sak_45-

16_rapport_eidsvoll_e_forv_endelig2016_10_24.pdf  
 
 

 

Mobbing, trivsel i skole 

og barnehage 

Mobbing starter i 

barnehage, slik at dette 
gjelder både barnehage 

og skole. Kan sees opp 
mot faglige resultater i 
skolen samt fravær i 

skolen og 
frafallsprosenten i den 

videregående skole. 
En mulig overordnet 
målsetting med 

undersøkelsen kan 
være å vurdere om 

kommunens arbeid med 
å bekjempe mobbing 
fungerer i praksis. 

 
Fra 1.8.2017 ble 

opplæringslovens § 9 A 
endret. Nulltoleranse 
mot mobbing i skolen 

er lovfestet. Videre er 
det innført det 

aktivitetsplikt som 
tydelig viser hvordan de 

Mobbing er et alvorlig 

problem for de som blir 
utsatt for det og for de 

som mobber. Mobbing kan 
føre til dårlig selvfølelse, 
ensomhet, psykiske 

lidelser, sykdom og i 
verste fall et ønske om å 

ikke leve lenger. 
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ansatte i skolen skal 
jobbe i enkeltsaker.  
 

 

Tall fra elevundersøkelsen 2016 viser at gjennomsnittlig resultat for mobbing 

blant elevene på 7. trinn i Rælingen er 1,3. Dette er på samme nivå som 
gjennomsnittet for Akershus. Skalaen går fra 1 til 5, der 1 er best.   Dette er 

hentet fra Skedsmo, finn tall for Rælingen 
 
Sørum har gjennomført FR om mobbing: 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_rokus.pdf 
 

Utbyggingsservice Rælingen kommune har 
en høy vekst. Har 

kommunen riktig 
kompetanse for å 
kunne møte og ha 

dialog med større 
utbyggere?  

 

Viktig at internkontrollen 
er tilfredstillende for 

gjennomføringen av 
planleggingsfasen.  
 

Det er også viktig at 
internkontrollen etterleves 

i praksis etter kommunens 
metodikk og retningslinjer 
i planleggingsfasen. 

Aurskog-Høland har gjennomfør FR om gjennomgang av investeringsprosjekter 
i tidligfasen 

 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/vedlegg_1_til_sak_13-

17_hovedrapport_endelig_ah_2017.03.17.pdf  
 

Skoleresultater For svake resultater på 
nasjonale prøver og 
grunnleggende 

ferdigheter. 
En innfallsvinkel er at 

man ser på forskjellene 
mellom Rælingen og 
andre kommuner og 

søker å forklare 
forskjellene. En annen 

kan være at man ser på 
forskjeller mellom 
skolene internt i 

kommunen og søker å 
forklare forskjellene. 

Ut i fra den 
innfallsvinkel man 
velger kan man 

undersøke hvilke 
forbedringstiltak som 

har vært utviklet i 
Rælingen de senere år, 

og med hvilke resultat. 

Risiko for dårlig 
læringsutbytte og at 
kommunen ikke god nok 

kvalitet på opplæringen.  



22/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 - 15/00188-19 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 : Skjema over enkel risiko og vesentlighetsvurdering for Rælingen kommune

 

Deretter kan man 
forsøke å svare på hva 
som skal til for at 

Rælingen-skolen kan 
forbedre sine resultat. 

 

Gjennomsnittlig resultat på nasjonale prøver for 9. trinn for skoleåret 

2016/2107 viser skalapoeng på 53,5 for Rælingen. Dette er noe lavere enn 
gjennomsnittet for Akershus, men bedre enn året før. 
 

Rapport fra Rogaland revisjon: 
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Alle_rapporter_i_pdf/Rogaland_revisjon_IKS/H

aa_2005_Skoleresultat_og_forsoksvirksomhet.pdf  
 

 

Strategisk kompetanse 

og kapasitet i ledelsen 

Kompetansen til å 

gjennomføre 
strategiske 
omstillingsprosesser. I 

første omgang er det 
aktuelt med en 

orientering. Dette punkt 
kan også sees i 
sammenheng med 

punktet om 
utbyggingsservice. 

 
 

Risiko for at omstilling 

ikke skjer i nødvendig 
tempo og med tilstrekkelig 
kvalitet  

Samhandlingsreformen Rælingen er 
vertskommune for 
samhandlingskontoret. 

Det kan være aktuelt å 
se på forholdet mellom 

kommunen og sykehus. 
 

Undersøkelser viser at 
kommuner generelt 
oppfyller kravene i 

reformen på en god måte 
 

 

Lenker fra 4 kommuner: 
 
Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen i Asker: 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_helsetjenester_i_hje
mmet.pdf  

 
Folkehelsearbeid i Gjerdrum kommune: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/delrapport_1_gjerdrum_folke

helse_v1.pdf  
 

Tildeling av korttidsopphold på sykehjem – tildelingspraksis og samhandling 
med ahus Nannestad kommune: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/vedlegg_1_til_sak_40-

2015_rapport_ku__003_.pdf  
 

Folkehelsearbeid i Eidsvoll kommune: 
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Mulige nye tema som kan vurderes: 

Arbeidslivskriminalitet Kommunene har et ansvar for å følge opp at det ikke 

foregår arbeidslivskriminalitet i kommunens prosjekter. Det dreier seg om 

skattesvindel, hvitvasking av penger og sosial dumping blant annet.  

Nittedal og Bærum har fått rapporter på dette.  

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_til_ku_-

_sosial_dumping_i_nittedal_5_4_18.pdf  

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_arbeidslivskriminalitet.

pdf  

 

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. 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/folkehelsearbeid_eidsvoll_ko
mmune_rapport.pdf   
 

Service, tilgjengelighet 
og informasjon 

Det er for liten bruk av 
tilbakemelding fra 

brukerne i 
kvalitetsutvikling av 

tjenestene. 
Et mulig formål kan 
være å kartlegge hvilke 

systemer og 
retningslinjer Rælingen 

har for å sikre god 
service og kvalitet til 
sine innbyggere, og 

hvordan disse 
etterleves i enheter 

med mye 
brukerkontakt. 
 

Risiko for at innbyggerne 
ikke får informasjon på en 

lett måte.  
 

Kartlegging er ikke 
revisjon.  



22/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 - 15/00188-19 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 : Skjema over enkel risiko og vesentlighetsvurdering for Rælingen kommune

 

 

Risiko 
Vesentlighet 

Ubetydelig Liten Moderat Alvorlig Kritisk 

Svært høy      

Høy      

Middels      

Lav      

Svært lav      
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Kontrollutvalget skal påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske 
forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 
det blir gjennomført systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 
og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

Plan for kontroll og 
tilsyn. Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2017-2020 
Kontrollutvalget i Rælingen 
kommune 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 
bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 
behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 
kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 
effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 
kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 
selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode 
I forrige periode er følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 
gjennomført: 

• Forvaltningsrevisjon på personalressurser i pleie- og omsorgstjenesten 
(2012) 

• Forvaltningsrevisjon på barnehager, tilskudd, tilsyn og kontroll (2013) 
• Forvaltningsrevisjon på innledningsfasen i byggeprosjekter (2014) 
• Forvaltningsrevisjon på psykisk helse og rus, helhetlig og koordinert tilbud 

(2015) 
• Forvaltningsrevisjon på barnevern, saksbehandlingstid og oppfølging av 

barn i fosterhjem (denne perioden, 2016) 

Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 
utført av sekretariatet, og kontrollutvalget har vært involvert i prosessen. 
Analysen har hatt en bred tilnærming. Kilder er KOSTRA, kommunens egne 
plandokumenter og årsberetninger. Utvalget har også fått innspill fra rådmannen 
som har gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte. Den overordnede analysen har 
bidratt til å peke på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke 
områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 
forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 
kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 
Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 
bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 
og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 
utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Rælingen kommune. 

I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 
kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 
Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 
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kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 
Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 
kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 
analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 
internkontrollarbeidet. 

Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 
bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i Rælingen 
og i landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan være at det er 
enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og regler som 
utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt på at 
forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til regeletterlevelse 
som:  

• Økonomi og produktivitet 
• Effektivitet og måloppnåelse 
• Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
• Administrasjonens saksbehandling 
• Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 
I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 
prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 
undersøkelser som nevnt over. 

Andre kontrollformer 
Rælingen kommune kjøper ca. 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. 
Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 
tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 
kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 
hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 
orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
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Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller 
Den nærmere avgrensning av det enkelte prosjekt gjøres av kontrollutvalget ved 
bestillingen av forvaltningsrevisjonen. 
 
Kontrollutvalget har gjort følgende prioritering: 
 
Høy prioritet 
 
Sykefravær 
Enkelte enheter har svært høyt sykefravær. 
 
En mulig innfallsvinkel kan være å se på om kommunen oppfyller plikten til 
systematisk arbeid med forebygging og oppfølging for å redusere sykefraværet 
blant ansatte.  
 
Legevakttjenesten 
Hvordan fungerer ordningen i forhold til brukerne? 
 
Eiendomsforvaltning 
En mulig innfallsvinkel kan være å undersøke om kommunen har tilfredsstillende 
mål og planer for vedlikehold av formålsbyggene. Det kan videre sees på om 
tilstanden til formålbyggene er tilfredsstillende kartlagt og om denne 
kartleggingen legges til grunn i saker om vedlikehold som legges frem for de 
folkevalgte. 
 
Mobbing, trivsel i skole og barnehage 
Mobbing starter i barnehage, slik at dette gjelder både barnehage og skole. Kan 
sees opp mot faglige resultater i skolen samt fravær i skolen og frafallsprosenten 
i den videregående skole. 
 
En mulig overordnet målsetting med undersøkelsen kan være å vurdere om 
kommunens arbeid med å bekjempe mobbing fremstår som tilfredsstillende. 
 
Middels prioritet 
 
Utbyggingsservice 
Rælingen kommune har en høy vekst. Har kommunen riktig kompetanse for å 
kunne møte og ha dialog med større utbyggere? I første omgang er det aktuelt 
med en orientering fra rådmann. 
 
Skoleresultater 
For svake resultater på nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter. 
 
En innfallsvinkel er at man ser på forskjellene mellom Rælingen og andre 
kommuner og søker å forklare forskjellene. En annen kan være at man ser på 
forskjeller mellom skolene internt i kommunen og søker å forklare forskjellene. 
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Ut i fra den innfallsvinkel man velger kan man undersøke hvilke forbedringstiltak 
som har vært utviklet i Rælingen de senere år, og med hvilke resultat. 
Deretter kan man forsøke å svare på hva som skal til for at Rælingen-skolen kan 
forbedre sine resultat. 
 
Strategisk kompetanse og kapasitet i ledelsen 
Kompetansen til å gjennomføre strategiske omstillingsprosesser. I første omgang 
er det aktuelt med en orientering. Dette punkt kan også sees i sammenheng med 
punktet om utbyggingsservice. 
 
Lavere prioritet 
 

Samhandlingsreformen 
Rælingen er vertskommune for samhandlingskontoret. Det kan være aktuelt å se 
på forholdet mellom kommunen og sykehus.  
 
Service, tilgjengelighet og informasjon 
Det er for liten bruk av tilbakemelding fra brukerne i kvalitetsutvikling av 
tjenestene. 
 
Et mulig formål kan være å kartlegge hvilke systemer og retningslinjer Rælingen 
har for å sikre god service og kvalitet til sine innbyggere, og hvordan disse 
etterleves i enheter med mye brukerkontakt. 
 
Barnevern 
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på saksbehandlingsfrister og oppfølging 
av barn i fosterhjem slik at det må bli andre problemstillinger enn dette. 
 

Kommunestyrets vedtak 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas. 

2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. 

 

Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 
kommunestyret. I tillegg rapporterer utvalget på alle kontrollformer i utvalgets 
årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 
opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget rapporterer til 
kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 
forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt i årsrapporten.  
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Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-
årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen, vil kontrollutvalget vurdere 
om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om 
fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike 
vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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Arkivsak-dok. 15/00265-34 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Rælingen kontrollutvalg 12.06.2018 

ORIENTERING FRA REVISJON 

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

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

Saksframstilling: 
Under denne saken orienterer revisjonen om det løpende revisjonsarbeidet, og andre 
aktuelle saker som ellers ikke står på dagsorden. 

Sak 23/18
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Arkivsak-dok. 15/00225-64 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Rælingen kontrollutvalg 12.06.2018 

REFERATER 

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

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til behandling 2018
2. Oversikt over saker til oppfølging 2018
3. Skatteinngangen april 2018
4. Skatteinngangen mai 2018
5. Varslingssaker 2017

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Sak 24/18
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Saker til behandling 2018 

Kontrollutvalget i Rælingen 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 

30. januar 
Kl. 08:00 

 

 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

 Under revisjonen orienterer; orientering om interimsrevisjon 2017 og 

Selskapskontroll: Oversikt over gjennomføring 2018    

13. mars 
Kl. 08:00 

 Orientering fra rådmannen om digitalisering og teknologi, herunder 

personvern og sikkerhet  

 Orientering fra rådmannen om status for arbeidet med Marikollen 

alpinpark.  

 Bestille tilleggsvurdering av om er eierne i Strandveien 1 AS er godt 

nok opplyst om risiko forbundet med gjennomføring av 

reguleringsplanprosessen? Kommunestyresak 11/2018.  

 Behandle forvaltningsrevisjonsrapport – Legevaktordningen 

8. mai 
Kl. 08:00 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 – Rælingen 

kommune 

 Behandle selskapskontroll – Romerike Krisesenter IKS med 

tilleggsnotat 

12. juni 
Kl. 08:00 

 Tilleggsvurdering av Strandveien 1 AS. Styrelederen er innkalt. 

 Orientering fra rådmannen om utviklingen av Longsdalen boliger. 

 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 

28. august 
Kl. 08:00 

 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2019 

 Rapport revisjonsåret 2017/2018  

 Ekstern bestilling av selskapskontroll av RRI  

9. oktober 

Kl. 08:00 

 Oppfølging av FR sykefraværsarbeid 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018  

27. november 

Kl. 08:00 

 Kontrollutvalgets årsplan for 2019 

 Bestilling av selskapskontroller 2019  

2019  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten – kjøp av 
legevakttjenester 

Annet   
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Kontrollutvalget i Rælingen kommune 
 

Saker til oppfølging 2018 
 

Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

30.01.18 1/18 Virksomhetsbesøk Virksomhetsbesøket tas til orientering      

30.01.18 2/18 Referater Saken tas til orientering      

30.01.18 3/18 Eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon i 
Strandveien 

1 AS 

1 Kontrollutvalget ber sekretariatet om å 
oversende spørsmål til styret om 
tidsplanen for avviklingen og tidsramme 
for engasjement av daglig leder. 

2 Strandveien 1 AS sin eiendom er 
overført som aksjeinnskudd i et 
nystartet 
datterselskap Strandveien 1 utvikling AS. 
Rælingen kommune må derfor følge 
rutiner og utøve kommunens 
eierinteresser også i dette selskapet. 

3 Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten til 
orientering. 

Saksutskrift 
sendt: 
30.01.18 

Behandlet i 
kommunestyret 
14.02.18, i sak 
11/2018 

   

30.01.18 4/18 Orientering ved revisjonen  Kontrollutvalget tar saken til orientering      

30.01.18 5/18 Kontrollutvalgets årsrapport 
2017 

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2017 
vedtas og oversendes kommunestyret 
med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 
2017 til orientering. 

Saksutskrift 
sendt: 
30.01.18 

Behandlet i 
kommunestyret 
14.02.18, i sak 
12/2018 

   



24/18 Referater - 15/00225-64 Referater : Saker til oppfølging Rælingen 2018

Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

30.01.18 6/18 Eventuelt Ingen vedtak      

        

13.03.18 7/18 Orientering fra rådmannen 
om digitalisering og 
teknologi 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.      

13.03.18 8/18 Orientering fra rådmannen 
om status for arbeidet med 
Marikollen alpinpark 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til 
orientering. 

     

13.03.18 9/18 Forvaltningsrevisjonsrapport 
- kjøp av legevakttjenester 

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

Kommunestyret ber rådmannen: 
a. utføre en risiko og sårbarhetsanalyse 

av kommunens legevaktordning for 
å sikre at tilbudet er dimensjonert i 
tråd med brukernes behov jf. 
rundskriv til akuttmedisinforskriften 
(Nr: I-2015-5) 

b. følge opp avtalens vilkår om 
avregning når årsregnskapet 
foreligger, for å sikre at kommunens 
kostnader til legevakten blir riktig. 

c. sørge for at det innhentes 
informasjon direkte fra brukerne av 
legevakten, for alle brukere som 
oppholder seg i kommunen. 

Saksutskrift 
sendt: 
14.03.18 

Behandlet i 
kommunestyret 
25.04.18, sak 
38/2018 

   

13.03.18 10/18 Eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon - 
Romerike krisesenter IKS 

Kontrollutvalget utsetter behandlingen av 
rapporten på Krisesenteret til neste møte. 
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Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

13.03.18 11/18 Tilleggsvurdering i 
forbindelse med 
eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon i 
Strandveien 1 As 

Kontrollutvalget ber Sekretariatet om å innhente 
informasjon om 

1. vedtak og orientering er gitt i 
generalforsamlingen 

2. orienteringene er gitt i eierkommunenes 
formannskap og kommunestyrer. 

Kontrollutvalget innkaller styreleder til å utdype 
saken i neste møte. 

    

13.03.18 12/18 Orientering fra revisjon Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

13.03.18 13/18 Referater Kontrollutvalget tar referatene til orientering.      

13.03.18 14/18 Eventuelt Kontrollutvalget ser ikke det som aktuelt med 
medlemskap pr. i dag. 

     

        

08.05.18 15/18 Kontrollutvalgets uttalelse 
til årsregnskapet 2017 - 
Rælingen kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Rælingen 
kommunes årsregnskap 2017 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

Saksutskrift 
sendt: 
09.05.18 

Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx 

  

08.05.18 16/18 Eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon - 
Romerike Krisesenter IKS 

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. 

Saksutskrift 
sendt: 
09.05.18 

Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx 
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Møte Sak 
nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

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

08.05.18 17/18 Orientering fra revisjon Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

08.05.18 18/18 Referater Kontrollutvalget tar referatene til orientering.      

08.05.18 19/18 Eventuelt Ingen vedtak      

        

12.06.18 20/18       
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                      april 2018 
 

 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 3 668 281 2 597 000 2 329 381 159 777 215 156 340 000 152 708 817 

Avvik i kroner   1 071 281 1 338 900   3 437 215 7 068 398 

Avvik i prosent   41,3% 57,5 %   2,2% 4,6 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 1 978 302 1 752 000 1 637 433 104 732 832  105 472 000 100 358 100 

Avvik i kroner   226 302 340 869   -739 168 4 374 732 

Avvik i prosent   12,9 20,8%   -0,7% 4,4 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 4 893 650 3 851 000 3 615 053 225 928 349 231 857 000 226 533 531 

Avvik i kroner   1 042 650 1 278 597   -5 928 651 -605 182 

Avvik i prosent   27,1% 35,4 %   -2,6 % -0,3 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 11 346 265 8 154 000 8 943 932 503 987 796 490 870 800 479 554 763 

Avvik i kroner   3 192 265 2 402 333   13 116 996 24 433 033 

Avvik i prosent   39,1 % 26,9%   2,7 % 5,1 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 10 448 152 3 661 000 8 595 396 169 571 294 156 395 000 159 459 276 

Avvik i kroner  6 787 152 1 852 756   13 176 294 10 112 018 

Avvik i prosent   185,4 % 21,6 %   8,4 % 6,3 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 824 109 1 910 000 1 382 517 117 513 168 115 010 000 106 735 517 

Avvik i kroner   914 109 1 441 592   2 503 168 10 777 651 

Avvik i prosent   47,9 % 104,3 %   2,2 % 10,1 % 

 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  247 29 7 976 379 2 849 880 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 522 512 1 234 215 1 066 560 167 655 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Rælingen 964 371 365 435 479 189 2 205 1 452 

Fet 235 469  519 182 59 15 1 330 1 157 

Nittedal 851 130 1 378 764 388 88 2 765 3 084 

Skedsmo 1 015 509 2 972 1 564 1 207 601 6 850 7 109 

Sørum 275 346 1 056 385 101 83 1 757 1 117 

Aurskog H 291 355 345 150 633 51 1 735 907 

 
 

Endring i % 
2017-2018 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 64,9  153,4 51,8  

Fet 15,8 293,3 14,9  

Nittedal 149,3 340,9  -10,3 

Skedsmo 92,3 100,8  -3,6 

Sørum 82,1  21,7  57,3 

Aurskog H 25,9 1 141 91,3 

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2018 
 

  Kommune FS 2017 RS 2016 FT 2017 AG 2017 Rest 2016 FS/UP 2017 

Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 99,9 

0227 Fet 98,0 88,8 99,7 99,3     96,7 95,6 

0228 Rælingen 96,5 91,5 99,8 99,7 98,8 96,5 

0231 Skedsmo 96,7 92,5 99,9 99,8 99,5 99,4 

0226 Sørum 97,8 93,6 99,9 97,6 54,8 92,0 

0233 Nittedal 98,5 95,2 99,9 99,8 99,1 98,1 

0221 Aurskog H. 97,0 90,0 99,9 99,9 98,4 99,9 

∑ Kemnerkontoret       97,4 %     91,9 %     99,8 %     99,3 %      91,2 % 96,9 

0229 Enebakk 97,9 91,5 99,7 98,7 99,6 98,9 

0230 Lørenskog 96,2 92,7 99,9 99,8 99,9 99,3 

0235 Ullensaker 96,0 91,0 99,7 99,6 98,9 98,8 

 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2018 

Fet 30,48 

Rælingen 30,57 

Skedsmo 31,00 

Sørum 30,86 

Nittedal 30,62 

Aurskog Høland 30,41 

 

Kommentarer til skatteinngangen 
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Det foreligger ingen betalingsorfall i April og skatteinngangen består av forsinkede/innfordrede beløp. 
 
Sørum 
Skatteveksten i Sørum skyldes innbetaling på naturressursskatten 
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                      mai 2018 
 

 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 99 236 829 100 764 000 97 020 050 259 014 044 257 104 000 249 728 867 

Avvik i kroner   -1 527 171 2 216 779   1 910 044 9 285 177 

Avvik i prosent   -1,5 % 2,3 %   0,7 % 3,7 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 69 558 165 67 978 000 63 693 001 174 290 997  173 450 000 164 051 101 

Avvik i kroner   1 580 165 5 865 164   840 997 10 239 896 

Avvik i prosent   2,3 % 9,2 %   0,5% 6,2 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 147 049 305 149 436 000 140 725 864 372 977 654 381 293 000 367 259 395 

Avvik i kroner   -2 386 695 6 323 441   -8 315 346 5 718 259 

Avvik i prosent   -1,6 % 4,5 %   -2,2 % 1,6 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 318 807 510 316 375 200 318 632 155 822 795 306 807 246 000 798 186 918 

Avvik i kroner   2 432 310 175 355   15 549 306 24 608 388 

Avvik i prosent   0,8 % 0,1 %   1,9 % 3,1 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 97 485 649 316 375 200 92 443 681 267 056 943 255 772 000 251 902  

Avvik i kroner  -1 891 351 5 041 968   11 284 943 15 153 986 

Avvik i prosent   -1,9 % 5,5 %   4,4 % 6,0 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 73 812 781 74 126 000 71 229 489 191 325 949 189 136 000 177 965 006 

Avvik i kroner   -313 219 2 583 292   2 189 949 13 360 943 

Avvik i prosent   -0,4 % 3,6 %   1,2 % 6,0 % 

 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  247 56 14 109 302 3 042 019 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 251 462 1 475 677 1 333 120 142 557 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Rælingen 78 032 74 769 17 685 15 610 706 168 11 355 14 732 

Fet 47 389 47 014  14 124 13 317 260 45 13 776 8 800 

Nittedal 70 953 64 973 62 766 62 735 701 897 25 362 23 410 

Skedsmo 32 537 34 807 269 309 253 715 1 667 1 338 42 896 56 254 

Sørum 63 812 57 943 28 732 29 245 295 487 12 968 12 469 

Aurskog H 44 443 41 482 23 033 22 914 371 228 13 151 13 502 

 
 

Endring i % 
2017-2018 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 5,9  322,7 -22,9  

Fet 2,0 477,8 56,5  

Nittedal 4,7 -21,8  8,3 

Skedsmo 4,6 24,6  -23,7 

Sørum 6,1  -39,4  4,0 

Aurskog H 4,8 62,7 -2,6 

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2018 
 

  Kommune FS 2017 RS 2016 FT 2017 AG 2017 Rest 2016 FS/UP 2017 

Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 99,9 

0227 Fet 98,1 89,5 99,8 99,3      96,7 97,1 

0228 Rælingen 96,6 91,7 99,8 99,8 98,8 99,0 

0231 Skedsmo 96,9 92,7 99,9 99,8 99,5 99,4 

0226 Sørum 98,0 94,0 99,9 97,6 54,8 92,2 

0233 Nittedal 98,5 95,5 99,9 99,8 99,1 99,0 

0221 Aurskog H. 97,2 90,4 99,9 99,9 98,5 100,0 

∑ Kemnerkontoret       97,3 %     92,3 %     99,9 %     99,4 %      91,2 % 97,8 

0229 Enebakk 98,0 91,9 99,8 99,8 99,6 99,8 

0230 Lørenskog 96,2 92,9 99,9 99,8 99,9 99,5 

0235 Ullensaker 96,1 91,6 99,7 99,6 99,0 99,3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2018 

Fet 30,48 

Rælingen 30,57 

Skedsmo 31,00 

Sørum 30,86 

Nittedal 30,62 

Aurskog Høland 30,41 
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Kommentarer 

 
Skatteinngangen mai: 
Skatteinngangen for mai består av innbetalt forskuddstrekk, utleggstrekk, tilleggsforskudd og 
forskuddsskatt. 
 
Bortsett fra Skedsmo og Fet, ligger de andre kommunene under budsjett for mai, men over budsjett 
hittil i år (bortsett fra Nittedal). Den generelle skatteveksten hittil i år, er grei. 
 
Den forventede skatteveksten er i RNB redusert fra 1,3% til 1%, pga. lav lønnsvekst. 
Gi beskjed hvis dere justerer budsjettet, slik at vi får registrert inn korrekte tall.   
 
Innfordring: 
Avviket på Rest 2016 Sørum, skyldes et stort konkursbo. Ellers har vi generelt et akseptabelt 
innfordringsresultat. 
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1 

Arkivsak-dok. 15/00229-36 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Rælingen kontrollutvalg 12.06.2018 

EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 

Sak 25/18
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